
PREZENTARE  
Centrul de Cercetare Diversitate lingvistică şi practici discursive identitare îşi propune 

realizarea unor structuri de cercetare de excelenţă interdepartamentale şi interuniversitare. Acesta 
cuprinde cercetătorii lingvişti din cadrul Facultăţii de Litere, care au făcut parte din structuri de 
cercetare mai vechi, înfiinţate şi acreditate CNCS în anul 1999. Este vorba de Centrul de 
cercetare „Limba română în context romanic şi balcanic”, coordonat de prof. dr. Michaela 
Livescu, de Centrul de lingvistică românească aplicată, condus de prof. dr. Cecilia Căpăţână, 
sau de una din echipele Centrului de cercetare a identităţilor lingvistice şi culturale europene, 
coordonat de prof. dr. Felicia Burdescu.  

Domeniile de expertiză ale membrilor centrului intră sub incidenţa lingvisticii generale, a 
lingvisticii româneşti, a lingvisticii anglo-americane, a lingvisticii clasice (greco-latine) şi a 
lingvisticii romanice (franceză, italiană, spaniolă). Acest caracter eterogen al demersului 
metodologic nu trebuie văzut ca un impediment în desfăşurarea activităţilor şi proiectelor de 
cercetare, ci, mai degrabă, ca un element favorizant în demersurile ştiinţifice intra- şi 
interdisciplinare întreprinse la nivelul PraxLingua. 

DIRECŢII PRINCIPALE DE CERCETARE & OBIECTIVE: 

 

OBIECTIVE:
• să stimuleze cercetarea de performanţă din 
domeniul lingvisticii, al sociolingvisticii şi 

pragmaticii, prin abordarea unor teme de mare 
actualitate;

• să iniţieze şi/sau să formeze studenţi masteranzi şi 
doctoranzi în activitatea de cercetare;

• să sincronizeze şi să racordeze cercetarea proprie 
cu cercetările de performanţă din ţară şi din 
străinătate, prin participarea la programe de 

cooperare internaţionale şi/sau prin granturi de 
cercetare comune; 

• să disemineze rezultatele acumulate în mediul 
economic şi socio-economic 

• să coreleze cercetarea ştiinţifică cu politicile, 
practicile şi nevoile educaţionale existente în ţară şi 

în străinătate.

b.Studii de 
onomastică şi 

lexicologie; 

a. Studii de lingvistică 
(teoretică şi aplicată), 
pragma-semantică şi 

sociolingvistică 

c.Studii de
lingvistică 

comparată şi 
transfer cultural. 



STRCUTURĂ: 

Laboratoare componente: 

 

DIRECTORUL CENTRULUI: Conf. univ. dr. CECILIA-MIHAELA POPESCU 

Secretarul centrului: Lect. univ. dr. Alina RESCEANU 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC AL PRAXLingua ESTE FORMAT DIN: 
 
– Directorul centrului PRAXLingua, Conf. univ. dr. Cecilia-Mihaela Popescu 
– Coordonatorii celor trei laboratoare de cercetare ale PRAXLingua:  
 Conf. univ. dr. Anamaria Magdalena Preda, coordonator al Laboratorului de studii de 

lingvistică (teoretică şi aplicată), pragma-semantică şi sociolingvistică;  
 Prof. univ. dr. habil. Silvia Pitiriciu, coordonator al Laboratorului de onomastică şi 

lexicologie;  
 Prof. univ. dr. Elena Pîrvu, coordonator al Laboratorului de lingvistică comparată şi 

transfer cultural.  
 

 

• Laboratorul de 
onomastică şi 

lexicologie

• Laboratorul de lingvistică 
comparată şi transfer 

cultural

• Laboratorul de 
studii de lingvistică 

(teoretică şi 
aplicată), pragma-

semantică şi 
sociolingvistică



MEMBRII COLECTIVULUI/ COLECTIVELOR DE CERCETARE 

a) MEMBRI PERMANENŢI: 
 

1. Lect. univ. dr. BĂDESCU Ilona  
2. Lect. univ. dr. BĂLAN Nina-Aurora  
3. Lect. univ. dr. BRATU Andreea  
4. Conf. univ. dr. CERBAN Mădălina  
5. Asist. univ. dr. DASCĂLU Ioana-Ruxandra  
6. Lect. univ. dr. DINU Dana-Mihaela  
7. Lect. univ. dr. DRĂGHICI Ovidiu  
8. Asist. univ. dr. GEANĂ Corina Mihaela  
9. Lect. univ. dr. GIOROCEANU Alina-Mihaela  
10. Drd. GHIOALĂ Loredana-Maria  
11. Lect. univ. dr. ILIESCU Iuliana Adelina  
12. Lect. univ. dr. LAZEA Ramona  
13. Cercet. PAŞALEGA Radu  
14. Lect. univ. dr. PISOSCHI Claudia-Gabriela  
15. Prof. univ. dr. habil. PITIRICIU Silvia  
16. Prof. univ. dr. PÎRVU Elena  
17. Conf. univ. dr. POPESCU Cecilia Mihaela  
18. Drd. POPESCU Loredana Georgiana  
19. Conf. univ. dr. PREDA Anamaria  
20. Lect. univ. dr. PREDA Vlad  
21. Drd. PREDA Angelica  
22. Lect. univ. dr. RADU-GOLEA Cristina  
23. Asist. univ. dr. REISS Georgiana  
24. Lect. univ. dr. RESCEANU Alina Stela  
25. Lect. univ. dr. SZATHMARY Melitta  
26. Lect. univ. dr. ŞTEFAN Emilia  
27. Conf. univ. dr. TOPALĂ Dragoş Vlad  
28. Lect. univ. dr. TRANTESCU Ana-Maria  
29. Asist. univ. dr. TRĂSTARU Laura  
30. Conf. univ. dr. ZĂBAVĂ Elena-Camelia  

 
B) MEMBRI ASOCIAŢI:  

 
1. Prof. univ. dr. CĂPĂŢÂNĂ Cecilia 
2. Prof. univ. dr. habil. CONDEI Cecilia 
3. Prof. univ. dr. COSTĂCHESCU Adriana 
4. Prof. univ. dr. SCURTU Gabriela 
5. Conf. univ. dr. DINCĂ Daniela Liliana  
6. Conf. univ. dr. DĂNIŞOR Diana 
7. Conf. univ. dr. STANCU Adela-Marinela  
8. Lect. univ. dr. BADEA Simina 
9. Lect. univ. dr. IONESCU Ileana Alice  



10. Lect. univ. dr. IOVĂNESCU Monica  
11. Lect. univ. dr. NICOLA (Ştefan) Veronica  
12. Lect. univ. dr. PORUMBESCU Alexandra 
13. Lect. univ. dr. habil. STRECHIE Mădălina  

 
 
 


