
 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
Informaţii personale  

Nume / Prenume HREAPCĂ, Doina-Eugenia 
Adresa Iaşi, 700259, str. Dacia, nr. 19, bl. H, ap. 3 
Telefon  Fix: +40232 431301,  Mobil: +40745 307089  
E-mail   secretariat_philippide@yahoo.com

Cetăţenia Română 
Data naşterii 1 decembrie 1944 

Sex Femeiesc 
 

Locul de muncă vizat /  
Poziţia în cadrul proiectului 

 

Atribuţii/responsabilităţi  
 

Experienţa profesională 
 
Perioada 2002, până în prezent (din ianuarie 2010 cu ½ normă) 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul I 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul dialectologiei, al psiho-  şi sociolingvisticii şi al cartografiei lingvistice, 

potrivit standardelor cerute de gradul de cercetător ştiinţific I; sarcini de coordonare a secţiunii Texte 
dialectale. Proiectul prioritar  al Academiei Române Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi 
Bucovina. 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, 
www.academiaromana-is.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală 
 
Perioada Iulie 2000 – octombrie 2002 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific II  
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul dialectologiei, al psiho-  şi sociolingvisticii, potrivit standardelor cerute 

de gradul de cercetător ştiinţific II; sarcini de coordonare a secţiunii Texte dialectale. Proiectul prioritar  
al Academiei Române Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. 
 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, 
www.academiaromana-is.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală 
 
Perioada Octombrie 1999–iulie 2000 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific III, doctor  
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul dialectologiei, al psiho-  şi sociolingvisticii, potrivit standardelor 

cerute de gradul de cercetător ştiinţific III; sarcini de coordonare a secţiunii Texte dialectale. Proiectul 
prioritar al Academiei Române Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, 
www.academiaromana-is.ro
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală 
 
Perioada 1970–1999 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul dialectologiei, potrivit standardelor cerute de gradul de cercetător 

ştiinţific. Proiectul prioritar  al Academiei Române Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi 
Bucovina. 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, 
www.academiaromana-is.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală 
 
Perioada 1968-1970 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător stagiar 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul dialectologiei, potrivit standardelor cerute de gradul ştiinţific de 

cercetător stagiar. Proiectul prioritar  al Academiei Române Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. 
Moldova şi Bucovina 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, 
www.academiaromana-is.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală 
 
 
Educaţie şi formare 

 
 

Perioada  1979-1999 
Calificarea / diploma obţinută  Diploma de doctor în filologie, cu distincţia „magna cum laude” 
Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Domeniul: limba română 
Titlul tezei: Enclave lingvistice munteneşti în sudul Moldovei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  – Facultatea de Litere 
Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii postuniversitare (doctorat) 

 
Perioada  2000-2001 
   
   
   
   

 
 

Perioada  1961-1967 
Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Licenţă 
Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Profilul: filologie 
Specializarea: Limba şi literatura română  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  –  Facultatea de Litere 
Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii universitare 

 
 

Aptitudini şi competenţe personale Specialist cu preocupări şi publicaţii în domeniile dialectologie, cartografie lingvistică, etnolingvistică, 
socio- şi psiholingvistică; specialist în domeniul activităţii editoriale şi redacţionale. 
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Limba maternă Româna 
Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 
Limba franceză   C

1 
Utilizator 
independent 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
independent 

C
1 

Utilizator 
independent 

C
1 

Utilizator 
independent 

Limba engleză  B
2 

Utilizator 
elementar 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
elementar 

B
1 

Utilizator 
elementar 

B
1 

Utilizator 
independent 

            
            

 
Competenţe şi abilităţi sociale Expertă în activitatea ştiinţifică de performanţă în colective de cercetare, ca cercetător profesionist, 

format într-un institut de cercetare al Academiei Române; capacitatea de integrare optimă în munca 
de echipă şi de organizare a acesteia. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Membră a echipei de anchete de teren pentru Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi
Bucovina (1969 – 1977), a echipei de anchete pe teren pentru zona Moldovei din Atlas linguarum
Europae şi a echipei de anchete pentru proiectul internaţional Graiurile româneşti de la est de Carpaţi:
socio- şi etnotexte (1990 – 1996), de colaborare cu Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova; competenţe profesionale: tehnica anchetei dialectale cu chestionarul şi pentru
înregistrarea de texte pe bandă magnetică; transcrierea fonetică a textelor şi pregătirea lor pentru tipar;
coordonarea activităţii echipei de cercetători colaboratori la secţiunea Texte dialectale de la NALR.
Moldova şi Bucovina. Secretar ştiinţific în colegiul de redacţie al publicaţiei Institutului „A. Philippide”
(„Anuar de lingvistică şi istorie literară”), între anii 1976 – 2003; din 2004, redactor şef adjunct:
competenţe profesionale: pregătirea unui volum de la faza manuscris la bun de tipar. 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a aparaturii din dotare 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a reportofonului de teren şi a magnetofonului utilizat la 
transcrierea fonetică textelor dialectale. 

 
Distincţii Premiul pentru cercetare ştiinţifică al revistei „Cronica” pe anul 1995, pentru volumul NALR. Moldova 

şi Bucovina. Texte dialectale I/2  
 

Participare la proiecte naţionale şi 
internaţionale 

Proiecte ştiinţifice instituţionale naţionale: 
Membru în echipa de cercetare la granturile 
Nr. 4142/1995, al Academiei Române, privind redactarea unor secţiuni din NALR. Moldova şi Bucovina
(director: prof. dr. Stelian Dumistrăcel); 
Nr. 5542/1996, al Academiei Române, privind redactarea unor secţiuni din NALR. Moldova şi Bucovina
(director: prof. dr. Stelian Dumistrăcel). 
 

Data ultimei actualizări: 29.04.2011 
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