
 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
Informaţii personale  

Nume / Prenume DUMISTRĂCEL, Stelian-Traian 
Adresa Iaşi, 700482, bulevardul Carol I, nr. 32, bloc B 4, et. VI, ap. 41 
Telefon  Fix: +40232 213742,  Mobil: +40741 112874  
E-mail  steliand@uaic.ro  

Cetăţenia Română 
Data naşterii 19 august 1937 

Sex Bărbătesc 
 

Locul de muncă vizat /  
Poziţia în cadrul proiectului 

 

Atribuţii/responsabilităţi  
 

Experienţa profesională 
 
Perioada 1990 până în prezent ( din 1997 cu ½ normă) 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul I 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul dialectologiei, etnolingvisticii şi sociolingvisticii, potrivit standardelor 

cerute de gradul de cercetător ştiinţific I; abordarea informatizării în domeniul cartografierii lingvistice; 
sarcini de coordonare a activiţăţii colaboratorilor din Departamentul de dialectologie. 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 1981- 1990 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific II  
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul dialectologiei, etnolingvisticii şi sociolingvisticii, potrivit standardelor 

cerute de gradul de cercetător ştiinţific II; sarcini de coordonare a activiţăţii colaboratorilor din 
Departamentul de dialectologie. 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 1969– 1981 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific III, doctor  
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul dialectologiei şi sociolingvisticii, potrivit standardelor cerute de 

gradul de cercetător ştiinţific III; sarcini de coordonare a activiţăţii colaboratorilor din Departamentul de 
dialectologie. Proiectul prioritar al Academiei Române Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova 
şi Bucovina. 
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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 1963  - 1969 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul dialectologiei şi istoriei limbii române literare, 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 1958 – 1963 
Funcţia sau postul ocupat Cerecetător stagiar 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul dialectologiei, potrivit standardelor cerute de gradul ştiinţific de 

cercetător stagiar în domeniul lexicului regional şi al dialectologiei, în perspectiva colaborării la 
proiectul naţional  al Academiei Române Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. 

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  1968-1974 
Calificarea / diploma obţinută  Diploma de doctor în filologie 
Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Domeniul: limba română 
Titlul tezei: Neologismul în graiurile populare româneşti, pe baza Atlasului lingvistic român 
 

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  1967-1991 
Specializări şi stagii de documentare 
în institute de profil academic şi 
universităţi din Europa 

 1967, 1969 – stagii (de 3 luni, respectiv de două luni), la Institut für romanische Sprachen und Kultur 
al Academiei Germane de Ştiinţe, Berlin (onomasiologie) 

  1975, 1991, stagii (de 3 luni, respectiv de o lună), ca bursier DAAD, la institute de profil de la 
Universităţile din München, Tübingen, Freiburg i.Br., Heidelberg, Bonn, Marburg (lingvistică 
generală, romanistică, geografie lingvistică, etnolingvistică) 

  1977-1988, stagiu de 3 luni la universităţile din Paris (Villetaneuse), Lyon, Aix-en-Provence, 
Toulouse (atlase lingvistice regionale, cartografie lingvistică) 

   
 
 

Perioada  1954-1958 
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  Studii universitare 
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învăţământ / formare 
 
 

Aptitudini şi competenţe personale Specialist cu preocupări şi publicaţii în domeniile dialectologie, etnolingvistică, socio- şi 
psiholingvistică, frazeologie, pragmatică lingvistică; specialist în domeniul activităţii editoriale şi 
redacţionale  

 
 
 

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 germană  B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
experimentat 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

Limba rusă   Utilizator 
independent  Utilizator 

experimentat  Utilizator 
independent  Utilizator 

elementar  Utilizator 
elementar 

Limba italiană   Utilizator 
independent   Utilizator 

experimentat  Utilizator 
independent  Utilizator 

elementar  Utilizator 
elementar 

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

format într-un institut de cercetare al Academiei Române; conducător ştiinţific de doctorat în domeniul 
filologie la Universitatea „Al.I.Cuza”; capacitatea de muncă de echipă şi de organizare a acesteia. 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Membru al echpei de anchete de teren pentru Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi
Bucovina (1969 – 1977), al echipei de anchete pe teren pentru zona Moldovei din Atlas linguarum
Europae şi al 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 (coordonator al acestei echipe); şef al Sectorului de lexicografie, dialectologie şi
toponimie de la – fostul – Centru de Lingvistică şi Istorie Literară al Filialei Iaşi a Academiei Române
(1970-1974); director-adjunct onorific al Centrului de Lingvistică Istorie Literară şi Folclor între anii 1975 –
1984; membru în colegiul de redacţie al publicaţiei Institutului: secretar ştiinţific de redacţie (1962 –
1975); redactor-adjunct (1976 – 1980); redactor-şef, din anul 1990; membru în colegiul de redacţie al
revistei „Limba română” (Chişinău). 
Competenţe profesionale: tehnica anchetei dialectale cu chestionarul şi pentru înregistrarea de texte pe
bandă magnetică; redactarea, în variantă clasică şi în vederea editării asistate de calculator, a hărţilor
lingvistice analitice, a materialelor de tip „necartografiat” şi a hărţilor „interpretative”; coordonarea acestor
operaţii, a reviziei şi a pregătirii pentru tipar a volumelor de hărţi lingvistice şi de texte dialectale la nivelul
echipei de lucru de la Departament. 
Membru în Comitetul Naţional Român pentru Atlas linguarum Europae şi în Comitetul Naţional Român
pentru Atlas linguistique roman şi colaboratror la lucrări din cadrul acestor proiecte internaţionale;
participant la  congresele de lingvistică şi filologie romanică de la Bucureşti (1968) şi de la Napoli (1974);
participant la manifestări internaţionale de românistică (München, 1993; Tübingen, 1995), la congrese de
dialectologie romanică (Aix-en-Provence, 1974, Palermo, 1990); participant la Colocviile Comitetului
Internaţional pentru Atlas linguistique roman de la Aussois (Franţa, 1992), Barcelona (1994), Grenoble
(1996) şi la numeroase manifestări ştiinţifice desfăşurate în centre universitare din Republica Moldova
(1990 – 2006). 
Competenţe şi activităţi didactice: din 1997 profesor asociat la Departamentul de Jurnalistică de la
Facultatea de Litere a Universităţii „Al.I.Cuza” (şi profesor titlular, până în 2001. la Facultatea de Litere de
la Universitatea „Dunărea de Jos” – Galaţi); profesor titular la Departamentul respectiv din anul 2001
până în 2006,  la pensionare. 
Membru în comisii pentru acordarea titlului de „doctor”, la Universităţile din Iaşi, Bucureşti,  şi Cluj-
Napoca; membru în comisia pentru acordarea, prof. Gh. Colţun, a titlulului de „doctor habilitat în ştiinţe 
filologice” al Universităţii de Stat Chişinău (2002); membru în comisiile de „laudatio” pentru acordarea 
titlului de „doctor honoris causa” următorilor lingvişti şi filologi: Eugeniu Coşeriu (Universităţile din 
Suceava, 2000, şi Galaţi, 2001); G. Tohăneanu (Universitatea din Galaţi, 2000); Ion Brezeanu 
(Universitatea din Galaţi, 2000); Marius Sala (Universitatea din Suceava, 2006). Profesor invitat la 
„Friedrich-Schiller-Universität Jena” (semestrul de iarnă al anului universitar 1996/1997). Conferinţe ca 
invitat la Universităţile din Jena (1995, 1996) şi Heidelberg (1996). Membru în echipa profesorală de la 
Şcoala doctorală de la Facultatea de Litere (cursuri de stilistică, poetică, retorică).  
 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a aparaturii din dotare şi a 
calculatorului 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a reportofonului de teren şi a magnetofonului utilizat la 
transcriereaerea ialectale la utilizat pentru transcrierea textelor dialectale; utilizarea aparatului de 
fotografiat pentru prelevarea imaginilor aferente anchetei. 
Competenţe şi cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului (baza de date, internetul, instrumentul  
Microsoft Office - Word).   

 
Distincţii şi aprecieri Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 1978 pentru volumul Influenţa limbii literare 

asupra graiurilor dacoromâne;  
 
Premiul pentru cercetare al revistei „Cronica” şi „Premiul special” pentru cercetare ştiinţifică la Salonul 
de carte „Gh.Asachi”, Iaşi, 1995, pentru volumul Sate dispărute - sate ameninţate; 
 
Premiul pentru cercetare ştiinţifică al revistei „Cronica” pe anul 1995, pentru volumul NALR. Moldova 
şi Bucovina. Texte dialectale I/2. 
 
Marele Premiu „Coresi” la Salonul Internaţional de Carte SIC 2007, ediţia a 16-a, Chişinău, 2007 şi 
Premiul „Cartea anului” la Salonul internaţional de carte românească, ediţia a XVI-a, Biblioteca 
Judeţeană „Gh. Asachi”, Iaşi, 2007 pentru Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române (DEXI), 
Chişinău, Editurile Arc şi Gunivas, 2007. 
 
Două din lucrările publicate, Expresii româneşti. Biografii – motivaţii, şi Influenţa limbii literare asupra 
graiurilor dacoromâne, sunt incluse în bibliografia Dicţionarului limbii române (DLR), cu siglele 
DUMISTRĂCEL, EXPR., respectiv DUMISTRĂCEL, INFL. L. LIT.  
 
Membru al Uniunii Scriitorilor din România (2010). 
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Participare la proiecte naţionale şi 
internaţionale 

Granturi obţinute în calitate de director: 
Nr. 4142/1995, al Academiei Române, privind redactarea unor secţiuni din NALR. Moldova şi Bucovina; 
Nr. 5542/1996, al Academiei Române, privind redactarea unor secţiuni din NALR. Moldova şi Bucovina. 
 

Data ultimei actualizări: 29.04.2011  
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