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 Planul de lucru. Obiective si activitati (stiintifice si complementare). 

An  
Obiective 

(Denumirea obiectivului) 
Activitati asociate 

1.1.Studierea bibliografiei de specialitate existente in 
bibliotecile din Baia Mare si, prin programul 
Bibliophil, din celelalte biblioteci importante din tara 

1.2.Inscrierea cercetatorilor in formare la doctorat, in 
domenii congruente cu tematica grantului 

1 

Elaborarea unei strategii de abordare a temei in 
raport cu dinamica cercetarii la nivel international 

1.3.Achizitionarea echipamentelor si consumabilelor 
necesare desfasurarii in bune conditii a proiectului 

2.1.Contactarea institutiilor din zona vizata pentru 
cercetare in vederea facilitarii accesului la baza lor de 
date 

2.2.Crearea minichestionarului sociolingvistic in 
vederea aplicarii lui pe teren prin intermediul 
operatorilor de ancheta si pentru a putea obtine cat 
mai simplu datele vizate  

2.3.Participarea la stagii de documentare-cercetare in 
tara si in strainatate, precum si la manifestari 
stiintifice (ex: la cel de-al XXVI-lea Congres 
International de Lingvistica si Filologie Romanica de 
la Valencia) 

2.4. Elaborarea raportului stiintific si financiar pentru 
anul 1 

AN I 

2 

Inceputul crearii unei baze de date, care sa 
cuprinda cat mai multe nume de institutii, 
organizatii, societati, firme 

2.5. Efectuarea auditului intern pentru anul 1 

1.1.Crearea unei pagini web a proiectului in limba 
romana si in limba engleza 

1.2.Realizarea de anchete sociolingvisitce pe teren (pe 
baza chestionarului existent deja), in vederea stabilirii 
relatiei dintre alegerea unor nume pentru firme sau 
branduri si factori externi 

1 

Completarea bazei de date incepute in primul an, 
conceputa sa cuprinda cat mai multe nume de 
institutii, organizatii, societati, firme din 
Romania, elocvente pentru cercetarea desfasurata 
prin grant 

1.3.Stocarea informatiilor atat clasic, pe fise, cat si 
electronic, pe calculator (CD-uri) 

2.1.Cooptarea si a altor specialisti din cadrul 
Centrului de Onomastica pentru a participa cu studii 
pe tema grantului 

2.2.Elaborarea de studii individuale de catre toti 
membrii echipei, din materialele deja adunate si 
prelucrate 

2 

Editarea unui volum colectiv de studii de 
onomastica de catre membrii grantului, alaturi de 
ceilalti membri ai Centrului de Onomastica de la 
Universitatea de Nord din Baia Mare    

2.3.Popularizarea volumului si a activitatii echipei 
prezentului proiect in mediile stiintifice si academice 

AN II 

3 
Diseminarea rezultatelor obtinute pana in 
momentul respectiv, atat de catre directorul 
grantului si cercetatorul cu experienta, cat si de 

3.1.Participarea directorului si a cercetatorului cu 
experienta la al XXIV-lea Congres International de 
Stiinte Onomastice (Barcelona, 2011) 



3.2.Participarea tuturor membrilor echipei de 
cercetare la manifestari stiintifice, precum al V-lea 
Simpozion International de Lingvistica (Bucuresti, 
2011) 

3.3.Publicarea de studii si articole in reviste din tara 
(BDI) si din strainatate (ISI) 

3.4. Elaborarea raportului stiintific si financiar pentru 
anul 2 

catre cercetatorii in formare 

3.5. Efectuarea auditului intern pentru anul 2 

1.1.Invitarea mai multor specialisti (onomasticieni) 
din tara si din strainatate 

1.2.Realizarea de articole de catre toti membrii 
echipei pentru a putea fi valorificata munca depusa 
prin prezentul proiect de grant 

1 

Organizarea unui Simpozion (inter)national de 
onomastica la Universitatea de Nord din Baia 
Mare 

1.3.Editarea unui volum colectiv, care sa cuprinda 
toate comunicarile sustinute cu ocazia Simpozionului 

2.1.Cautarea unei edituri prestigioase pentru a edita 
cartea 

2.2.Finalizarea cartii si publicarea ei (cuprinzand 
rezumate in principalele limbi de circulatie: engleza, 
franceza) 2 

Crearea si editarea unei carti avand ca titlu 
numele proiectului (dr. Oliviu Felecan) 

2.3.Expedierea cartii la specialisti din tara si din 
strainatate, precum si la marile biblioteci, pentru o cat 
mai buna receptare si vizibilitate a activitatii 
desfasurate in urma proiectului de grant 

3.1.Elaborarea de studii individuale de catre toti 
membrii echipei in vederea publicarii (in reviste ISI, 
din strainatate, ori  in reviste CNCSIS, din tara) 

3.2.Participarea directorului de proiect si a 
cercetatorului cu experienta la cel de-al XIX-lea 
Simpozion International de Sociolingvistica (Berlin, 
2012), cu o lucrare rezultata din munca desfasurata 
prin proiect 

3.3.Intocmirea unui raport de control si de evaluare 
pentru  finalizarea proiectului 

3.4. Efectuarea auditului intern pentru anul 3 

AN III 

3 

Popularizarea rezultatelor obtinute in urma 
grantului, diseminarea cat mai completa a lor in 
medii stiintifice si academince europene 

3.5. Auditarea finala a proiectului de catre CNCSIS 

 


