
Curriculum vitae  
Prof. univ. dr. Dragoş Moldovanu 
26.06.2014 

1 

  
 

  

 

 
 
 

  

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MOLDOVANU, Dragoş 

Adresa Iaşi, Str. Aurora nr. 3, bl. 5, sc. E, ap. 1,  700478 

Telefon 0232.315.373 

E-mail dragos.moldovanu@yahoo.fr   

Cetăţenia Română 

Data naşterii 20 octombrie 1941 

Sex  bărbătesc 

 

Experienţa profesională 

 

Perioada  2007 – pînă în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul I, doctor, cu ½ normă 

Principalele activităţi şi responsabilităţi    2007 – 2013: Coordonator la tema  Micul dicţionar toponimic al Moldovei, structural şi etimologic.  
Partea 1. Toponime personale (proiect naţional prioritar al Academiei Române), reprezentând un volum 
din seria  Tezaurului toponimic al României. Moldova. Activitatea a constat din elaborarea unei machete 
(prezentare generală, norme de redactare şi mostre de articole), din revizia generală a redactărilor 
făcute de membrii colectivului (cu numeroase contribuţii personale esenţiale la toate nivelurile 
microstructurii lexicografice) şi dintr-o introducere în care se prezintă inovaţiile teoretice şi metodologice 
care individualizează dicţionarul în raport cu lucrările europene similare. . 
  2013-2014: Redactare la o temă personală, Tezaurul toponimic al României. Moldova. Vol. III. 
Dicţionar toponimic al bazinului Moldovei. Partea 1. Moldova superioară. 

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 1997 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat Prof. univ. dr. la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cercetător 
ştiinţific gradul I cu ½ normă la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” 

Principalele activităţi şi responsabilităţi   Ca profesor universitar – cursuri de istorie a limbii române, istorie a limbii române literare, stilistica 
limbii române, toponimie românească, lingvistică generală şi indo-europenistică. 
  Ca cercetător – coordonator al seriei  Tezaurul toponimic al României. Moldova,. proiect prioritar al 
Academiei Române. Activitate de cercetare şi elaborare a vol. Toponimia Moldovei în cartografia 
europeană veche, cca 1395-1789, CLXXI + 314 p. din seria Tezaurului toponimic al României. Moldova 
(autor unic). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol 1, nr. 11, cod poştal 700506 
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 publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală 

 

Perioada  1992 – 1996 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul I doctor  

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Şef al Departamentului de Toponimie, coordonator la tema Tezaurul toponimic al României. Moldova. 
Activităţi de cercetare în domeniul onomasticii, istoriei limbii române, istoriei limbii române literare, 
stilisticii , lingvisticii generale, potrivit standardelor cerute de gradul de cercetător ştiinţific gradul I..  

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 publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală. 

 

Perioada 1991 – 1992 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul II doctor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Şef al Departamentului de Toponimie, coordonator la tema Tezaurul toponimic al României. Moldova. 
Activităţi de cercetare în domeniul onomasticii, istoriei limbii române, istoriei limbii române literare, 
stilisticii , lingvisticii generale, potrivit standardelor cerute de gradul de cercetător ştiinţific gradul II..  

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 publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală 
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Perioada 1976–1990 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul III doctor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Şef al Departamentului de Toponimie, redactor şi coordonator la tema de importanţă naţională 
Tezaurul toponimic al României. Moldova, pentru realizarea căreia a fost antrenat un mare număr de 
cercetători şi cadre didactice din învăţământul superior (Facultatea de Litere a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Institutele pedagogice din Bacău, Galaţi şi Suceava) şi 
mediu. Toţi colaboratorii au fost iniţiaţi în tehnica cercetării pe teren, prin anchete colective 
în diverse judeţe ale Moldovei, precum şi în tehnica lexicografică (prezentată într-o machetă 
din anul 1976 a lucrării). Toate redactările din primele două volume, publicate la Editura 
Academiei în anii 1991 şi 1992, au fost integral revizuite de şeful de departament (cca 1700 
p. format mare), căruia i-au revenit şi alte operaţiuni (identificări, localizări, scheme 
lexicografice etc.), precum şi Introducerea de 82 p. 

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 publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală 

 

Perioada 1969 – 1975 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific  

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare potrivit standardelor cerute de gradul de cercetător ştiinţific. Teme individuale în 
domeniul toponimiei româneşti având ca rezultat: a) elaborarea unei metodologii a cercetării 
aplicative, în speţă a unei metode de anchetă, cu chestionarul şi harta 1:25.000 (care să permită 
adunarea exhaustivă a materialului toponimic şi analiza lui sub multiple aspecte) şi a unor principii 
structurale ale lexicografiei toponimice (concretizate în gruparea toponimelor pe câmpuri, după 
scheme relevante pentru procesul de formare şi evoluţie a acestora); b) crearea instrumentelor de 
lucru, în speţă a unui corpus de termeni geografici populari,  a unui chestionar de 1045 de întrebări şi 
a unui fond documentar provenit din anchete – directe şi indirecte în Moldova; c) redactarea 
monografiei Toponimia personală românească în perspectivă diacronică (temă de contract cu 
Institutul de Geografie din Bucureşti).  

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 publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală 

 

Perioada 1964 – 1968 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător stagiar la Centrul de Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor al Filialei Iaşi a Academiei 
Române 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul lexicografiei în colectivul de lexicologie – lexicografie al Centrului; 
redactor la Dicţionarul limbii române, litera Ş.  

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 publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală 

 
 
 

Educaţie şi formare 

 
 

Perioada  1965-1976 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în filologie 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Domeniul: limba română 

Titlul tezei: Influenţe umaniste şi baroce în stilul lui Dimitrie Cantemir: structurile sintactice dislocate 

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  1960-1964 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Licenţă 

Domenii principale studiate / 
competente 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 
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Aptitudini şi competenţe personale Specialist cu preocupări şi publicaţii în domeniile: lingvistică românească, lingvistică generală, 
toponimie, stilistică şi semiotică literară, romanistică.  

 
 
 

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 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

Limba italiană  B
2 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

Limba spaniolă  B
2 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

 

Competenţe şi abilităţi sociale a) expert în activitatea ştiinţifică de performanţă în colectivele de cercetare, ca cercetător profesionist, 
format într-un institut de cercetare al Academiei Române;  
b) cadru didactic de nivel superior, competent să elaboreze cursuri universitare şi postuniversitare 
(masterat). 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 
 

 Capacitatea de a antrena colaboratori cu statut social divers (profesori din învăţământul mediu, cadre 
didactice universitare, cercetători) în colective ştiinţifice în jurul unor teme de cercetare, de a le îndruma 
pregătirea individuală, de a planifica activităţile după norme şi de a urmări realizarea lor cantitativă şi 
calitativă. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea calculatorului şi a următoarelor instrumente de lucru:  
– Microsoft Office (Word);  

– Baze de date, Internet. 

Alte competenţe şi aptitudini  1981-1991: redactor şef adjunct la „Anuarul de lingvistică şi istorie literară” al Academiei 
Române. 

 1987: vicepreşedinte al Societăţii Române de Onomastică. 
  

 

Distincţii  2012: premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru Teoria câmpurilor toponimice (cu 
aplicaţie la câmpul hidronimului MOLDOVA), Editura Universităţii  „Alexandru Ioan Cuza”,  Iaşi, 2010. 
 2002: premiul pentru cea mai bună carte universitară, la Salonul Internaţional de Carte Românească, 
Iaşi, pentru cartea Tipologia stilului lui Dimitrie Cantemir din perspectiva figurii dominante, Editura 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2002. 
 1993: premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru  Tezaurul toponimic al României. 
Moldova, vol. I, partea 1, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991. 

 

Participare la proiecte naţionale şi 
internaţionale 

Proiecte ştiinţifice instituţionale naţionale: 
  1976-2014: coordonator la tema Tezaurul toponimic al României. Moldova, proiect prioritar al 
Academiei Române.  
  2007-2010: director de proiect la grantul CNCSIS, PN II IDEI, nr. 278/2007, cu tema Teoria câmpurilor 
toponimice (cu aplicaţie la câmpul hidronimului MOLDOVA).  
   

Proiecte ştiinţifice internaţionale:  

  1984: Editarea de texte vechi româneşti (colaborare cu Universitatea din Freiburg) 
  1980: H. Tiktin, Dicţionar român-german, ediţia a doua, revăzută şi adăugită (colaborarea cu 
Universitatea din Freiburg)– 2002-2010 
 

 
 
Data ultimei actualizări: 
26.06.2014 

Dragoş MOLDOVANU 


