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Implementarea proiectului Antroponime neconvenționale românești în context european: tipare 

de construcție și funcție discursivă (cod PN-II-RU-TE-2011-3-0007, contract nr. 103/ 25.10.2011) în 
perioada sus-amintită are în vedere activitatea de cercetare a membrilor echipei după cum urmează: 
 

DAIANA FELECAN – director de proiect 
 
Cărți publicate 
- autor unic: 
Pragmatica numelui și a numirii neconvenționale: de la paradigme teoretice la practici 

discursive, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2014, 302 p. 
Contribuțiile din acest volum, fie apărute în diferite publicații în limba română sau în limba 

engleză, fie aflate sub tipar, reprezintă versiuni revizuite (modificate / adăugite) ale formei inițiale a 
textelor. 

 Ceea ce justifică adunarea lor într-o singură carte este tema de cercetare comună – și anume 
antroponimele neconvenționale –, care a constituit subiectul proiectului CNCS, Unconventional 
Romanian Anthroponyms in European Context: Formation Patterns and Discoursive Function 
[Antroponime neconvenționale românești în context european: tipare de construcție și funcție 
discursivă]. 

- coeditor: 
Oliviu Felecan, Daiana Felecan (eds.), Unconventional Anthroponyms: Formation Patterns and 

Discursive Function, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014, 535 p. 
Unconventional Anthroponyms: Formation Patterns and Discursive Function încheie un proiect 

de cercetare omonim condus de Daiana Felecan pe parcursul a trei ani și abordează unul dintre domeniile 
cel mai puțin studiate în onomastică, și anume numele neconvenționale, care generează numeroase 
controverse în ceea ce privește recunoașterea statutului proprial al acestora. 

Intenția editorilor a fost aceea de a acoperi, prin studiile lor, o arie cât mai largă din sfera numelui 
propriu și a numirii, atât din perspectivă diacronică, cât și din perspectivă sincronică. Pentru a asigura, pe 
de o parte, reușita demersului și, pe de altă parte, o deschidere multiculturală cât mai mare, am invitat la 
proiectele noastre contributori din întreaga lume. 

În prima parte a cărții sunt prezentate diverse teorii asupra antroponimelor neconvenționale, 
insistându-se asupra statutului acestora în cadrul onomasticii.  

Partea a doua este cea mai amplă din lucrare, oferind un corpus generos, prin care autorii își 
argumentează punctele de vedere enunțate în considerațiile teoretice avansate. Sunt abordate din 
perspectivă sincronică și diacronică fapte de limbă care se revendică din diferite spații culturale: britanic, 
olandez,  francez, italian, maghiar, românesc, african (Africa de Sud, Zimbabwe), asiatic (Japonia) și sud-
american (Brazilia). 

În cea de-a treia parte a volumului sunt analizate nume neconvenționale din universul ficțional 
(literar). 

Ultima parte reunește, sub numele Miscellanea, studii care, pornind de la antroponime 
neconvenționale, confirmă perspectiva multi- și interdisciplinară a materialului din prezenta contribuție. 

În concluzie, prin aportul celor 31 de lingviști din 15 țări de pe patru continente, cartea 
Unconventional Anthroponyms: Formation Patterns and Discursive Function încearcă să completeze 
studiile existente în literatura de specialitate bogată a domeniului prin noi perspective de investigație a 
unuia dintre compartimentele care stârnesc tot mai mult în ultimii ani interesul cercetătorului 
onomastician: antroponimia neconvențională. 
 

Articole / studii publicate 
 - în țară: 



1. Antroponimia formelor de numire neconvenționale – perspectivă lingvistică și culturală, în 
Felecan, Oliviu (ed.), Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică „Numele și 
numirea”, ediția a II-a: Onomastica din spațiul public actual, Baia Mare, 9-11 mai 2013, Cluj-Napoca, 
Editura Mega, Editura Argonaut, 2013, p. 756-766. (La data raportării din 2013, articolul fusese doar 
acceptat spre publicare; ulterior – ianuarie 2014 – articolul a fost publicat). 

2. Nume proprii și denominații propriale, între monovalență și polifonie. (Abordare 
pragmalingvistică), în The Proceedings of the European Integration – Between Tradition and Modernity 
Congress, Editura Universităţii „Petru Maior”, Volume Number 5, 2013, p. 306-316 (disponibil online la 
adresa 
http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari5/IE
TM5_Part39.pdf) (publicație cotată ISI). (La data raportării din 2013, articolul fusese doar acceptat spre 
publicare; ulterior – decembrie 2013 – articolul a fost publicat). 

- în străinătate: 
3. Mediated Naming: The Case of Unconventional Anthroponyms (UA), în „Names: A Journal of 

Onomastics”, Vol. 61 No. 4, December 2013, p. 219-229 (revistă cotată ISI). (La data raportării din 2013, 
articolul fusese doar acceptat spre publicare; ulterior – decembrie 2013 – articolul a fost publicat). 

În prezenta lucrare am pornit de la premisa că a formula enunțuri numitoare despre celălalt 
individ sau despre obiectele utilitare înconjurătoare este condiția preliminară a inițierii comunicării 
verbale. 

Am ales numirea neconvențională indirectă / mediată / deviată drept obiect al prezentului studiu, 
întrucât, în practica sociolingvistică, s-a putut constata că numele inițial, acel preliminar acces nominal al 
locutorului către celălalt, este concurat de unul sau mai multe alte nume, unele autoatribuite, altele 
atribuite de alți vorbitori individului pe parcursul devenirii sale ca homo singularis (propria proiecție 
despre sine) sau ca homo socius (proiecția celorlalți despre el). 

Am pus în discuție o modalitate lingvistică particulară de desemnare a referentului, alta decât cea 
convențională (prin nume propriu oficial), și anume aceea prin mediere, prin apelul la adjuvanți nominali, 
care fixează referința prin alteritate, locativ și proprietate.  

În aceste cazuri, identitatea denotatului nu se stabilește direct, printr-un nume propriu 
convențional, ci indirect, prin valorile semantice eliberate de sintagmele nominale respective. Acestea 
funcționează ca nume proprii, „prescurtând” o descripție sau un mănunchi de descripții definite. 

4. English vs. Latin in the Construction of Unconventional Appellatives in Contemporary 
Romanian (Sociolinguistic Considerations), în Състояние и проблеми на българската ономастика 
13. Материали от Международна научна конференция "Славянска и балканска ономастика" 
(Велико Търново. 13-15 септември 2012 г.). Кирил Цанков, Мария Ангелова-Атанасова, Соня 
Семова (редактори). УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013 (Status and Problems of 
Bulgarian Onomastics, Tome 13. Materials presented at the International Scientific Conference "Slavic 
and Balkan Onomastics" (Veliko Tarnovo, 13-15 September 2012). Kiril Cankov, Marija Angelova-
Atanasova and Sonja Semova (eds.). "St. Cyril and St. Methodius" University of Veliko Tarnovo, 2013), 
p. 699-723 (disponibil online la adresa http://www.uni-vt.bg/pages/8541/uplft/Tom2013.pdf) (La data 
raportării din 2012, articolul fusese doar acceptat spre publicare; ulterior – mai 2014 – articolul a fost 
publicat). 

5. Prolegomena to a Different Kind of Naming: Name-Giving between the Conventional and 
Unconventional, în Felecan, Oliviu, Daiana Felecan (eds.), Unconventional Anthroponyms: Formation 
Patterns and Discursive Function, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014, p. 15-25. 

Când numim (obiecte comune – prin nume de clasă – sau obiecte unice – prin nume proprii), 
botezăm lingvistic un exponent extralingvistic, în fapt, îl condamnăm la anonimatul înserierii prin 
omologie nominală, „geminându-i” expresia (citindu-l ca similar altor obiecte din același regn) (vezi 
cazul numelor comune și cel al numelor proprii generice), sau, dimpotrivă, îl scoatem dintr-o 
eterogenitate categorială nediferențiată, declasificându-l, dezambiguizându-l. Cu alte cuvinte, când punem 
ordine în continuitatea extraverbalului (delimitând / marcând discontinuitățile istorice, i. e. limbile 
naturale), fie acumulăm date conjunctive întru demarcarea zonei de intersecție a exemplarelor din același 

http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari5/IETM5_Part39.pdf
http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari5/IETM5_Part39.pdf
http://www.uni-vt.bg/pages/8541/uplft/Tom2013.pdf


gen proxim (hiperonimia, categorizarea), fie cumulăm proprietăți disjunctive întru sublinierea / 
consolidarea diferenței specifice a denumitului (hiponimia, supraindividualizarea). 

 
 6. Aspects de la dynamique des appellatifs non conventionnels dans l’espace public roumain 
actuel, în Tort i Donada, Joan, Montserrat Montagut i Montagut (eds.), Els noms en la vida quotidiana. 
Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques / Names in daily life. 
Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, Secció 4, Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2014 p. 484-501 (disponibil online la adresa 
http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/054.pdf) 

 
Participări la conferințe 
 - în țară: 
1. Identitate și alteritate în actul de numire (Tîrgu-Mureș, The International Scientific Conference 

„Communication, Context, Interdisciplinarity”, 3rd Edition, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, 
Facultatea de Științe și Litere, 23-24 October 2014). 

Ne-am propus ca, apelând la preceptele filozofiei limbajului, antropologiei, pragmaticii și 
onomasticii, să evaluăm măsura în care nominatorul (uman), considerat ca identitate, se prelungește în 
alteritate (vezi situațiile de continuare a genealogiei nominale: de ex., generații la rând poartă același 
prenume –› semnificații în plan ontologic: transferul personalității defunctului la urmaș / continuarea 
stirpei / învingerea morții prin perpetuarea, la nivel nominal, a vieții / argument al autorității –› 
apartenența clanică). 
 Am urmărit felul în care se modifică atitudinea onomaturgului în funcție de anumiți factori 
social-istorici (fidelitatea față de arhetipul cultural: atribuirea aceluiași prenume patern sau matern pe 
linie descendentă +, eventual, alte prenume – cutumă specifică societăților tradiționale) și de moda 
lingvistică, ce caracterizează comunitatea considerată.  

Abaterea de la modelele denominative locale (naționale) prin transnaționalizarea lor se explică fie 
prin dezicere internă de acestea, fie prin implantul trendului onomastic extern (întreținut prin aderarea la 
globalizare, cosmopolitism: de ex., există o modă în denominația actuală, conform căreia copiii nu mai 
poartă nici prenumele părinților, nici ale bunicilor sau ale altor rude, ci li se alocă prenume străine / 
exotice (Melora, Nereia) sau de sorginte biblică (David, Luca, Matei)). 

- în străinătate: 
2. Daiana Felecan, Alina Bugheșiu, Anthroponyms in Taboo Discourse: the Case of Romanian 

Swear Phrases (Glasgow, Marea Britanie, 25th International Congress of Onomastic Sciences, 25th - 
29th August, 2014). 

Comunicarea, realizată împreună cu Alina Bugheșiu, a fost prezentată (în aceeași formulă) cu 
ocazia celui de-al XXV-lea Congres Internațional de Științe Onomastice (ICOS). Studiul tratează un tip 
de limbaj expresiv mai puțin discutat în literatura de specialitate, atât sub aspect teoretic (prezentând 
tiparul de construcție al înjurăturilor, în general, și al înjurăturilor care conțin antroponime, în special), cât 
și sub aspect practic (propunând mai multe tipuri de clasificări). Abordarea este multidisciplinară, 
îmbinând principii specifice onomasticii, gramaticii funcționale, pragmastilisticii, teoriei actelor de limbaj 
și sociolingvisticii. 

3. Daiana Felecan, Oliviu Felecan, A case of semantically structured proper names: nicknames 
given to Romanian political figures (Victoria Falls, Zimbabwe, 18th NSA Congress, organizat de Great 
Zimbabwe University, 23-25 septembrie, 2014). 

Ca urmare a relaxării tot mai pronunțate a strategiilor adresative din spațiul public românesc de 
după 1989, se înregistrează un transfer al modalităților colocviale de apelare / identificare a referentului 
dinspre registrul comunicării informale spre cel al comunicării formale. 

În prezenta cercetare intenționăm să identificăm, să analizăm și să tipologizăm, în perspectivă 
sincronică, folosindu-ne de instrumentele teoretice ale onomasticii și pragmalingvisticii, principalele 
antroponime neconvenționale, în speță poreclele, proliferate în media electronică românească, având ca 
denotați actorii politici ai momentului. 

http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/054.pdf


Față de numele proprii propriu-zise, convenționale, care, în calitate de semne lingvistice, sunt 
arbitrare în raport cu „amprenta psihică” (i. e. semnificatul) a semnificantului, poreclele au, pe lângă 
motivație extralingvistică, și ancorare semantică în istoria care generează eticheta verbală respectivă. 
Concret, vom demonstra că porecla este un nume propriu susceptibil de a comporta o dimensiune 
semnificațională. Citirea poreclei nu se oprește la nivelul limbii (sistemului), ci interpretarea ei (corectă) 
este saturată numai prin înscriere în nivelul pragmatic (al vorbirii). 

 
OLIVIU FELECAN – cercetător senior 
  
Studii publicate sau în curs de publicare 
1. Anthroponyms en odonymie (aspects théoriques), în „Nouvelle Revue d’Onomastique” (NRO), 

no 55, 2013, p. 141-149.  
Studiul conturează un posibil model teoretic al actului de atribuire de nume în cazul hodonimiei 

românești actuale, mai precis, identifică rațiunile care determină actanții numirii (autoritățile locale) să 
opteze pentru o anumită denominație. Se poate vorbi de un transfer interdisciplinar, cu privire la 
condițiile în care unele antroponime își schimbă statutul în hodonime. 

2. Antroponime neconvenționale „înmatriculate în epoca integrării europene. Cazul plăcuțelor de 
înmatriculare auto, în Proceedings of the European Integration – between Tradition and Modernity 
Congress, Târgu-Mureș, Editura Universității „Petru Maior”, Volume Number 5, 2013, p. 445-455 
(http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari5/I
ETM5_Part54.pdf) (publicație cotată ISI). (La data raportării din 2013, articolul fusese doar acceptat spre 
publicare; ulterior – decembrie 2013 – articolul a fost publicat). 

3. On collective nicknames, în „Studii și cercetări de onomastică și lexicologie” (SCOL), Anul 
VII, Nr. 1-2/ 2014, Craiova: Editura Sitech, p. 74-83.  

Studiul pune în discuție unele dintre cele mai puțin cercetate aspecte ale onomasticii din spațiul 
public: poreclele colective. Acestea se realizează în trei modalități structurale – porecla-cuvânt, porecla-
sintagmă, porecla-enunţ – și reprezintă acte de numire neconvențională, specifice societății rurale 
tradiționale românești. Teritoriul investigat îl reprezintă, cu precădere, zona superioară a Someşului Mare 
şi a afluenţilor săi, dar, pentru a susține demonstrația, am apelat și la Atlasul lingvistic român pe regiuni. 
Transilvania. 

4. Unconventional First Names: Between Onomastic Innovations and Illustrious Models, în 
Oliviu Felecan, Daiana Felecan (eds.), Unconventional Anthroponyms: Formation Patterns and 
Discursive Function, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014, p. 133-155.  

Categoria antroponimelor neconvenționale se cuvine să fie reconsiderată, prin încadrarea 
prenumelor inovative, pe de o parte, și a celor care imită modele ilustre, pe de altă parte. Sfera semantică 
a termenului antroponim trebuie lărgită, în funcție de factorii socioculturali, etnici, religioși, istorici, în 
funcție de corpul fonetic (mult prea amplu sau redus la minimum – o literă sau o cifră), în funcție de 
schimbarea categoriei onomastice sau a genului primar al numelui. Totodată, imitarea fără discernământ a 
unor modele celebre – fie antroponime, fie nume de mărci – și permutarea lor în medii istorice, etnice sau 
socioculturale nepotrivite duce la modificarea statutului onomastic al respectivelor nume: dacă ele sunt 
clasice, convenționale în mediul originar, translocate într-un context atipic devin prenume 
neconvenționale. 

5. Categorii de antroponime: prenume și nume de familie neconvenționale, în volumul Cultura 
limbii, coordonat de Gabriela Duda, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2014, p. 121-129.  

Am inventariat unele dintre cele mai amuzante nume românești, pe baza unui top alcătuit de un 
site autohton. Natura neconvențională a celor o sută de antroponime selectate este dată, în principal, de 
combinația dintre prenumele tradiționale cu cele neologice, antroponimizarea unor nume comune sau a 
unor toponime. 

6. Porecle date de elevi / studenți profesorilor. O perspectivă sociolingvistică, în Ionuț Pomian 
(coord.), Studia linguistica. In honorem magistri G. G. Neamțu, Cluj-Napoca: Editura Scriptor, 2015, p. 
148-162.  

http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari5/IETM5_Part54.pdf
http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari5/IETM5_Part54.pdf


Studiul își propune să investigheze una dintre modalitățile neconvenționale de numire într-un 
spațiu cât se poate de convențional: școala sau universitatea. Specificitatea acestui context oficial constă, 
din punct de vedere sociolingvistic, în relația ierarhică asimetrică dintre agenți (poreclitori) și pacienți 
(porecliți), precum și în caracterul particular al situațiilor în care interacționează. Poreclele au scopul de a 
taxa anumite defecte, comportamente, atitudini, ticuri verbale ale dascălilor, fiind reflexe ale unor 
atitudini subiective (simpatie / antipatie, apreciere / depreciere etc.) ale numitorilor față de referenți. 

 
 Participări la conferințe 

- în țară: 
1. Interdisciplinaritatea reflectată în elaborarea unui chestionar socio- și psiholingvistic. Cazul 

numelor de firme a fost susținut la Conferința Internațională „Communication, Context, 
Interdisciplinarity”, ediția a 3-a, organizată de Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, 22-
23.10.2014.  

Articolul demonstrează măsura în care lingvistica și disciplinele conexe acesteia (socio- și 
psiholingvistica) contribuie la realizarea chestionarului, ca mijloc de cercetare a onomasticii din spaţiul 
public românesc actual. 

- în străinătate: 
2. A psycholinguistic approach to nicknaming (with reference to nicknames given by students to 

teachers) a fost prezentat la a 25-a ediție a International Congress on Onomastic Sciences, Glasgow, 24-
29.08.2014.  

Am cercetat, pe de o parte, procesele psihologice (implicit și produsele lingvistice) prin care 
elevii și studenții dau / creează porecle pentru dascălii lor. Pe de altă parte, am analizat funcțiile 
discursive pe care unitățile lingvistice investigate le dezvoltă în situațiile concrete ale comunicării. 
Demersul nostru are un caracter interdisciplinar, prin îmbinarea perspectivei onomastice cu cea 
psiholingvistică și sociolingvistică. Am stabilit relația dintre structura poreclelor și procesele psihice care 
stau la baza producerii lor și am evaluat gradul în care caracteristicile temperamentale ale nominatorilor 
intervin în invenția nominală neconvențională. 

 
ALINA BUGHEȘIU – cercetător în formare 
 
Lucrare publicată  
 
1. Names of Bulgarian and Romanian Heavy Metal Bands, în Състояние и проблеми на 

българската ономастика 13. Материали от Международна научна конференция "Славянска и 
балканска ономастика" (Велико Търново. 13-15 септември 2012 г.). Кирил Цанков, Мария 
Ангелова-Атанасова, Соня Семова (редактори). УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 
2013 (Status and Problems of Bulgarian Onomastics, Tome 13. Materials presented at the International 
Scientific Conference "Slavic and Balkan Onomastics" (Veliko Tarnovo, 13-15 September 2012). Kiril 
Cankov, Marija Angelova-Atanasova and Sonja Semova (eds.). "St. Cyril and St. Methodius" University 
of Veliko Tarnovo, 2013), p. 733-746, ISBN 978-954-524-936-5. (La data raportării din 2012, articolul 
fusese doar acceptat spre publicare; ulterior – mai 2014 – articolul a fost publicat). 

2.  Studiul Names as Mechanisms of Deconstruction in Angela Carter’s „Nights at the Circus” a 
apărut în volumul Unconventional Anthroponyms: Formation Patterns and Discursive Function, editat de 
către Oliviu Felecan și Daiana Felecan și publicat la Cambridge Scholars Publishing (Newcastle upon 
Tyne, 2014, 408-420). Articolul analizează numele personajelor din romanul Nights at the Circus (Nopți 
la circ) al Angelei Carter, din perspectiva teoriei deconstructiviste (Jacques Derrida) și a teoriei cadrelor 
(Erving Goffman, Angelika Bergien). În centrul discuției este teama pe care personajele din acest roman o 
mărturisesc în legătură cu posibilitatea de a fi blocate într-un nume unic (adică de a fi blocate în destinul 
purtătorilor originali ai numelor „de împrumut”). 

 
Participări la conferințe 



 - în țară: 
1. Comunicarea An Onomastic Study of Knock-Knock Jokes a fost prezentată cu ocazia celei de-a 

XXIV-a ediții a Conferinței internaționale British and American Studies (BAS), care a fost organizată de 
Departamentul de limba engleză din cadrul Facultății de Litere a Universității de Vest din Timișoara, în 
perioada 15-17 mai 2014. În acest studiu, glumele care conțin formula introductivă „cioc! cioc!” sunt 
analizate din perspectiva semanticii referențiale. Pornind de la prezentarea tiparului de construcție 
specific acestui gen de text umoristic de factură anglo-americană, expresiile utilizate în scopul 
(auto)desemnării personale (constând în elemente lexicale proprii sau care au un rol propriu contextual) 
sunt discutate din perspectiva funcționării lor la polul emiterii și al receptării. În final, articolul tratează 
comparativ adoptarea și adaptarea acestui tipar discursiv comic în limba română. 

2. Comunicarea Globalisation, Localisation and Glocalisation in Romanian Commercial 
Onomastics a fost susținută în cadrul Conferinței internaționale Globalization, Intercultural Dialogue and 
National Identity (29-30 mai 2014, Universitatea „Petru Maior”, Institutul de Studii Multiculturale 
ALPHA și Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, Târgu-Mureș). 
Comunicarea descrie modul de manifestare și efectul pe care cele trei fenomene socioculturale, 
socioeconomice și sociolingvistice le au în spațiul public românesc actual în ceea ce privește numele 
comerciale. Din imensa varietate onomastică din domeniul comercial românesc, lucrarea de față are în 
vedere îndeosebi acele nume de magazine care conțin antroponime. Sunt ilustrate și numele comerciale 
care nu se bazează pe nume proprii, pentru a se putea observa diferența de impact socioeconomic în cele 
două cazuri. Studiul a apărut în volumul The Proceedings of the International Conference Globalization, 
Intercultural Dialogue and National Identity. Globalization and Intercultural Dialogue: Multidisciplinary 
Perspectives, Iulian Boldea (ed.), Târgu-Mureş: Arhipelag XXI Press, 2014, 257-264 
(http://www.upm.ro/gidni/GIDNI-01/Lds/Lds%2001%2036.pdf). 
 - în străinătate: 

3. Anthroponyms in Taboo Discourse: The Case of Romanian Swear Phrases, Daiana Felecan, 
Alina Bugheșiu (Glasgow, Marea Britanie, 25th International Congress of Onomastic Sciences, 25th - 
29th August, 2014) (vezi supra). 

 
GEORGETA RUS – cercetător în formare 

  
Lucrare publicată 
1. Considérations sur le système dénominatif des gangs et des criminels, în Състояние и 

проблеми на българската ономастика 13. Материали от Международна научна конференция 
"Славянска и балканска ономастика" (Велико Търново. 13-15 септември 2012 г.). Кирил Цанков, 
Мария Ангелова-Атанасова, Соня Семова (редактори). УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико 
Търново, 2013 (Status and Problems of Bulgarian Onomastics, Tome 13. Materials presented at the 
International Scientific Conference "Slavic and Balkan Onomastics" (Veliko Tarnovo, 13-15 September 
2012). Kiril Cankov, Marija Angelova-Atanasova and Sonja Semova (eds.). "St. Cyril and St. Methodius" 
University of Veliko Tarnovo, 2013), p. 464-478, ISBN 978-954-524-936-5. (La data raportării din 2012, 
articolul fusese doar acceptat spre publicare; ulterior – mai 2014 – articolul a fost publicat). 

2. Code Names in Communist Romania: Patterns and Functioning, în: Oliviu Felecan, Daiana 
Felecan (eds.), Unconventional Anthroponyms. Formation Patterns and Discursive Function, Newcastle 
upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014, p. 346-354. 

Decodarea numelor de cod nu presupune în mod obligatoriu utilizarea unor criterii aparte, numele 
sunt în general scurte, convenţionale, precise, formate din antroponime. Lipsa unor reguli de numire 
propriu-zise constituie o dovadă a banalizării şi a multiplicării paroxistice a operaţiunilor de 
supraveghere, care, în momentul Revoluţiei din 1989, vizau câteva milioane de locuitori. 

Studiul de faţă decelează, aşadar, fără a avea pretenţia de exhaustivitate, posibilele corespondenţe 
identitate reală - identitate artefact sub regimul comunist, propunând o altă modalitate de a înțelege 
funcţionarea societăţii româneşti. 
 

http://www.upm.ro/gidni/GIDNI-01/Lds/Lds%2001%2036.pdf


Participări la conferințe 
- în țară: 
1. De l’enseignement de la traduction du nom propre, lucrare susţinută în cadrul Ediției a III-a a 

Colocviului internațional de traducere și traductologie, Enseigner et apprendre à « traduire de façon 
raisonnée », organizat de Centre d’études ISTTRAROM-Translationes și Universitatea de Vest din 
Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, în perioada 22-23 mai 2014.  

Această comunicare vizează analiza unui vast corpus antroponimic şi examinarea 
comportamentului unităților denominative în predarea demersului traductiv din limba-sursă (româna) 
către limba-țintă (franceza). 

Efortul traductologic pe care subcategoriile numelui propriu le presupun se explică prin 
modificările semantice, formale, discursive etc., determinate de traducere, în special în funcție de 
contextul extralingvistic. De aceea, studiul acestor unități este indispensabil pentru stabilirea normelor 
care să poată influența în același timp sarcina traducătorului și a beneficiarului traducerii, prin intermediul 
unor practici variate și respectând, totodată, semantismul numelor proprii originale. Limitele traducerii, 
precum și un repertoriu al celor mai curente practici și consecințele lor asupra discursului. 

Beneficiind de un statut aparte în cadrul unităților de tradus, datorită caracterului lor 
neconvențional, antroponimele create și utilizate în spațiul public românesc antrenează o inițiere 
particulară în traducere în cadrul studiilor de specialitate LMA (Limbi moderne aplicate).  

- în străinătate: 
2. La traduction de la production scientifique et de recherche. Le cas particulier des 

anthroponymes non conventionnels, comunicare susţinută în cadrul Journée d’étude Traduire le(s) 
discours spécialisé(s) à l'Université : enjeux, pratiques, méthodes, organizată de Maison des Langues, 
Université Paris Descartes, în perioada 22-23 ianuarie 2014. 

Una dintre particularitățile discursului specializat universitar vizează traducerea producției 
științifice și de cercetare, mai ales în cadrul numeroaselor schimburi profesionale internaționale. Această 
comunicare își propune să analizeze un corpus centrat pe studii în domeniul onomasticii și să examineze 
comportamentul unităților denominative în demersul traductiv din limba-sursă (româna) spre limba-țintă 
(franceza). 

Specificitățile acestui tip de discurs, precum și practicile cele mai curente și consecințele pe care 
acestea le au asupra discursului sunt determinate pe baza unei analize punctuale a implicațiilor 
terminologice pe care aceste cercetări le presupun în momentul trecerii în limba-țintă. 

Obiectivul nostru este de a studia influența nivelului de specializare asupra traducerii formulelor 
denominative, în general, și a structurilor semantice, în special. 

3. Perspective traductive et statistique de la traduction du nom propre. Le cas de l'anthroponyme, 
comunicare prezentată în cadrul celui de-al 25-lea Congrès International des Sciences Onomastiques, 
desfășurat la Glasgow, în perioada 25-29 august 2014. 

Această comunicare își propune să studieze un vast corpus antroponimic și să examineze 
comportamentul unităților denominative în actul traductiv din limba-sursă (româna) în limba-țintă 
(franceza).  

Obiectivul acestei cercetări este să deceleze o metodologie și unelte corespunzătoare, care să 
permită traducătorului specializat să identifice o soluție pentru a asigura înțelegerea, conducând la 
rezultate funcționale în limba-țintă. De asemenea, analiza statistică trebuie să dea posibilitatea tuturor 
actanților  (publicului/cititorului-țintă, îndeosebi) să înțeleagă universul discursiv al culturii-sursă. 

 
 
 
 

 
Director proiect, 

Conf. univ. dr. habil. Daiana Felecan 
 


