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1. Primul obiectiv a vizat completarea bazei de date începute în primul an, concepută
să cuprindă cât mai multe nume de instituții, organizații, societăți, firme din România,
elocvente pentru cercetarea desfașurată prin grant.

Ca activități aferente primului obiectiv, pe baza unui chestionar sociolingvistic, am
efectuat anchete pe teren, atât membrii echipei de cercetare, cât și studenți și masteranzi de la
Universitatea de Nord. Am încercat atragerea tinerilor spre cercetare și, totodată, inocularea
spiritului de echipă aferent muncii de cercetare pluridisciplinară.

În ceea ce privește a doua activitate, s-a reușit achiziționarea unei bibliografii de
specialitate de ultimă oră, editată în special în străinătate, și a echipamentelor și
consumabilelor prevăzute și necesare desfășurării în bune condiții a proiectului, cu atât mai
mult cu cât am transferat suplimentar o sumă de bani de la mobilitati, la capitolul cheltuieli
de logistică.

2. Al doilea obiectiv a vizat editarea unui volum colectiv de studii de onomastică.
Pentru aceasta, am trimis un plan al cărții editurii britanice Cambridge Scholars Publishing și,
în urma unei evaluări a prezentării realizate de către recenzori englezi, propunerea a fost
acceptată, fără să ni se ceară nicio contribuție financiară. Name and Naming: Synchronic and
Diachronic Perspectives – editată în engleză în totalitate – are 460 de pagini și este
structurată în patru părți:

1.Theory of Names;
2. Anthroponomastics;
2.1. Anthroponyms: A Diachronic Perspective (Forenames and Surnames);
2.2. Anthroponyms: A Synchronic Perspective (Forenames and Surnames);
2.3. Unconventional Anthroponyms (Nicknames, Bynames, Hypocoristics);
2.4. Literary Onomastics;
3. Toponomastics;
4. Names in Society.
Pe lângă membrii echipei de cercetare, am reușit să cooptăm și alți specialiști din

cadrul Centrului de Onomastică de la universitatea noastră, din țară (Universitatea din
București – acad. Gh. Chivu, Octavian Gordon; Institutul de Lingvistică I. Iordan-Al. Rosetti
al Academiei Române – Ioana Vintilă-Rădulescu, M. Manu Magda; Universitatea din Ploiești
– Domnița Tomescu), cât mai ales din străinătate: Maria Giovanna Arcamone (Universitatea
din Pisa, Italia), Davide Astori (Universitatea din Parma, Italia), Aleksandra Biela-Wolonciej,
Anna Fornalczik (Universitatea din Warșovia, Institutul de Lingvistică Aplicată, Polonia),
Pierre-Henri Billy (CNRS, Universitatea Paris I Sorbonne, Franța), Emili Casanova
(Universitatea din Valencia, Spania), Jérémie Delorme (FNRS & Universitatea din Liège,
Belgia), Milan Harvalik (Institutul pentru Limba Cehă al Academiei de Științe al Republicii
Cehe, Praga), Bertie Neethling (University of the Western Cape, Africa de Sud), Thierry



Ponchon (Universitatea din Reims, Universitatea Sorbona din Paris, Franța), Michel Rateau
(Societatea Franceză de Onomastică, Franța), Paula Sjöblom (Universitatea din Turku,
Finlanda), Grant W. Smith (Eastern Washington University, USA), Bernd Spillner
(Universitatea din Duisburg-Essen, Germania), Willy Van Langendonck (Universitatea din
Leuven, Belgia), Aude Wirth-Jaillard (CNRS & Universitatea Paris I Panthéon Sorbonne,
Franța). Pe lângă numărul mare de străini implicați în proiectul editorial, trebuie remarcată
valoarea lor: câțiva se numără printre cei mai mari onomasticieni pe plan modial la ora
actuală, iar acceptarea de a participa la volumul editat de Oliviu Felecan reprezintă o mare
onoare și realizare.

Ultima activitate aferentă acestui obiectiv a vizat popularizarea volumului în mediile
științifice și academice. În primul rând, el a ajuns la contributori și la universitățile de unde
provin aceștia. În al doilea rând, editarea exclusiv în limba engleză și difuzarea profesionistă
a editurii britanice a făcut ca volumul să fie achiziționat în doar 6 luni de 12 biblioteci
indexate în WorldCat (SUA, Canada, Germania, Elveția, Olanda, Taiwan). Pe de altă parte,
cartea a fost recenzată deja atât în țară („Studii și cercetări de lingvistică”), cât și în
străinătate („Rivista Italiana di Onomastica”, „Nouvelle Revue d’Onomastique”), în reviste
indexate ERIH.

3. Ultimul obiectiv al grantului pe anul 2012 se leagă de cel precedent și vizează
diseminarea cât mai bună a rezultatelor obținute prin activitatea de cercetare. Pentru aceasta,
vom aminti principalele studii și articole prezentate la diverse conferințe sau publicate în
reviste de specialitate1.

Oliviu Felecan, în calitate de director al echipei de cercetare, a publicat un studiu
împreună cu Daiana Felecan intitulat Considérations concernant les zoonymes: attribution et
classification des noms dans le cas des chats de compagnie, în Emili Casanova (ed.),
Onomàstica d’origen zoonímic i de circulació dels pobles mediterranis, València, Editorial
Denes, 2012, p. 85-98. Lucrarea a fost prezentată la Congrés-Convengo di Onomastica,
Indirizzo di Onomastica del Dottorato di Studi Euroasiatici: Indologia, Linguistica,
Onomastica, Scuola di Dottorato di Studi Umanistici, Università di Torino, organizat la
Universitatea din Valencia, Spania. În prezentul studiu am avut în vedere, din categoria largă
a numelor de animale de companie, doar pe acelea atribuite pisicilor.

Suportul teoretic principal al discuției îl reprezintă semantica descriptivă, dar și
discipline conexe acesteia – pragma– și sociolingvistica –, iar domeniul de investigație,
zoonimia. Materialul exemplificator a fost preluat fie direct (chestionar aplicat de către autori
deținătorilor de animale), fie indirect (forumuri de discuții din Internet). În virtutea adunării
unui corpus cât mai bogat și diversificat, am folosit conversațiile din site-urile specializate
din Internet, dar și inventarele de nume din cabinetele veterinare din orașul Baia Mare
(România). Această din urmă situație nu a permis refacerea poveștii din spatele numelui. Ca
metodologie, am utilizat ancheta sociolingvistică: am adresat subiecților (rude, prieteni,
studenți) următoarele două întrebări: Cum se numește / numesc pisica / pisicile tale? De ce i-
ai / le-ai dat acest / aceste nume?

În prima parte a comunicării noastre am prezentat cadrul teoretic referitor la
atribuirea de nume de animale, în general, și la atribuirea de nume de pisici, în special. Am
încercat să descoperim motivația psihologică ce a stat la baza alegerii numelui respectiv.
Acolo unde informația adunată a permis, am folosit textele preexistente:

- istoriile „nominale” redate în forumurile electronice de discuții specializate pe
acest parametru al onomasticii – numele de pisici –, precum și

1 Nu luăm în considerare studiile apărute în 2012, dar raportate în anul precedent, când au fost trimise pentru
evaluare/ publicare revistelor de specialitate din țară și din afara granițelor.



- istoriile povestite direct autorilor de către persoanele chestionate, deținătoare de
animale.

Partea a doua a lucrării propune identificarea și clasificarea numelor de pisici de
companie pe diverse criterii. Am identificat care sunt, din punct de vedere sociolingvistic,
modelele, preferințele și justificările nominatorilor în alegerea zoonimelor la un moment dat.

Ca o constantă a procesului denominativ în cazul animalelor de companie se impune
preferința de a atribui nume de rezonanță străină. Motivul pentru care, se pare, au fost
împrumutate numele străine ar fi prestigiul de care se bucură grație noutății lor.

Tot în colaborare cu Daiana Felecan am elaborat studiul The Typology of Romanian
Firms in Urban Areas, prezentat la Berlin (Freie Universität), Germania, cu ocazia celei de a
XIX-a ediții a Sociolinguistics Symposium. Ne-am propus, pe baza analizei unui material
lingvistic conţinând nume de firme, următoarele:
- să ilustrăm relaţia semiotică (pragmatică) dintre ofertantul atribuitor de nume şi destinatar,
ca interpret al mesajului semiotic transmis de cel dintâi (descoperirea motivării lingvistice şi
sociale a numelor de firme, luând în considerare raportul comunicativ implicit dintre
emiţătorul–proprietar şi receptorul–client);
- să abordăm problema constituirii numelui de firmă din mai multe unghiuri, şi anume:
componenta gramaticală, cea lexico-semantică, onomastică, din punctul de vedere al originii
etc.

Corpusul examinat constă în nume de societăţi comerciale localizate în unele dintre
orașele României (București + judeţele Cluj, Maramureş, Suceava), fiind selectate fie direct
de pe teren, fie prin intermediul unor publicaţii de specialitate (Pagini aurii), fie din Internet.
În comparație cu perioada totalitară, anterioară anului 1989, peisajul comercial actual se
distinge, din punct de vedere onomastic, prin diversitate, cosmopolitism, multilingvism. Am
avut în vedere atât societățile comerciale mici (magazine, localuri publice), cât mai ales cele
care își desfășoară activitatea în malluri.

Al doilea cercetător cu experință al echipei, Daiana Felecan, a publicat The
Dynamics of Generic Terms used to Designate Women in the Contemporary Romanian Show
Business, in Name and Naming: Synchronic and Diachronic Perspectives, Edited by Oliviu
Felecan, Cambridge Scholars Publishing, 2012, p. 184–201.

Lucrarea descrie modul în care se constituie şi funcţionează unele dintre cele mai
frecvente apelative neconvenţionale – nume comune de grup (AN-NCG) din limba română
actuală, urmărind raportul dintre uzul acestora şi poziţia ocupată în sistem.

Perspectiva teoretică abordată este una interdisciplinară, promovată de lingvistica
funcţională, pragmatică, stilistică şi antroponimie, iar metodologia utilizată vizează procedee
ale semanticii lexicale descriptive, ale pragmastilisticii şi ale retoricii jurnalistice.

„Revoluţia” în mentalitatea postdecembristă a atras după sine, inevitabil, o
manifestare complementară în planul vorbirii: noile realităţi comportamentale au dat naştere
– prin mimetism sau împrumut – reflexelor lingvistice corespunzătoare.

Pornind de la intenţia de a categoriza, printr-o formulă unitară, indivizi care aparţin,
în virtutea unui cumul de caracteristici morale şi fizice, aceluiaşi gen proxim, locutorii au
învestit unele cuvinte comune cu calitatea numelor proprii. AN-NCG funcţionează, din
această perspectivă, ca termeni generici, cuvinte-umbrelă, care desemnează indivizi ce
împărtăşesc aceleaşi habitudini comportamentale. AN-NCG de care ne ocupăm sunt
„etichete” sociale cu funcţie descriptivă, prefigurând portretul-robot al tipului uman vizat.

În aproape toate situaţiile investigate, avem a face cu termeni repartizaţi, iniţial, la
periferia vocabularului. Unele dintre cuvintele analizate pot fi considerate chiar argotice. Cu
acest statut au circulat în grupuri restrânse şi bine delimitate de vorbitori, desemnând fie pe
unul „de-al lor”, fie pe un outsider, conotaţia fiind, în numeroase situaţii, una explicit



peiorativă. Din acest perimetru locutiv marginal au erodat exprimarea în continuă
„primenire” a presei româneşti postdecembriste şi s-au infiltrat în uzul comun tuturor
categoriilor sociale. Presa mondenă, în special, a exploatat la maximum coloritul lor expresiv,
iar, cu timpul, acestea au proliferat noi sensuri pe toate palierele mediatice contemporane, din
raţiuni ce ţin, deopotrivă, de „împrospătarea” stilului neutru, ponosit, cultivat de canonul
comunist, dar şi de dorinţa exacerbată de rating.

Sub aspect normativ, apelativele neconvenţionale analizate aparţin, din perspectiva
uzului, stilului conjunctural, cu atât mai mult cu cât sunt folosite cu o conştientă intenţie
expresivă.

AN-NCG sunt produsele unui proces complex de resemantizare (datorat unei rapide
creşteri a frecvenţei în utilizare, în paralel cu îmbogăţirea semantismului termenilor cu noi
sensuri, înregistrate doar parţial în dicţionarele explicative şi de argou), inovaţii semantice
aparente, ce conduc la modificarea percepţiei asupra referentului (şi, implicit, la crearea
unor noi subcategorii antroponimice).

Dintre asistenții de cercetare, drd. Adelina Mihali a participat la Colocviul
Internațional Interculturalitatea prin prisma lingvisticii, literaturii și a traducerii, Chișinău,
29-30 martie 2012 cu studiul Considerații semantice și lexicale asupra denumirilor
asociațiilor culturale ale românilor din diasporă, publicat în Itinerarios hispánicos. Una
aproximación interdisciplinar  al liberalismo español con motivo del bicentenario de la
Constitución de Cádiz (Itinerarii hispanice: O abordare interdisciplinară a liberalismului
spaniol cu prilejul bicentenarului Constituției de la Cadiz), Chișinău: ULIM, 2012, ISBN
978-9975-101-24-0, p. 239-246. Autoarea a abordat problema omogenității lingvistice, aspect
determinat atât de globalizare, cât și de migrațiile masive, reliefând contactele româno-
hispanice reflectate în numele asociațiilor culturale ale românilor din Spania și America
Latină. Analiza se face din perspectivă socio- și psiholingvistică, având ca scop reliefarea
omului interlingual. Problema alterității/ identității culturale este evidențiată prin lexicul
folosit în cazul numelor în română, prin denumirile hibride care subliniază atât nevoia de
individualitate, de păstrare a sinelui etnic, cât și dorința de integrare în societatea adoptivă, de
stimulare a celuilalt pentru implicarea într-un dialog cultural.

Cu prilejul Colocviului Internațional Receptarea Antichității Greco-Latine în
Culturile Europene. Sub semnul lui Hermes, ediția a V-a, 11-12 mai 2012, Craiova, Adelina
Mihali a susținut lucrarea Modele antice în onomastica farmaciilor din România. Analiza
întreprinsă asupra nomenclaturii farmaciilor din România are ca scop stabilirea unor principii
aplicate în alegerea denumirii în domeniul farmaceutic, a contextului sociolingvistic și a
distincției dintre denumirile pseudolatine sau pseudogrecești și cele în limbile clasice.
Cercetarea se face atât diacronic, reliefând trecerea de la uniformizarea comunistă, Farmacie
la diversitatea onomastică actuală, cât și sincronic, urmărindu-se frecvența cu care se impune
un anumit termen latin sau grec, ori un câmp semantic. Ortografia după principiul etimologic,
îmbinarea noțiunilor din greacă sau latină cu abrevierile comerciale, crearea unor denumiri
inedite din elemente greco-latine sunt aspecte discutate pentru evidențierea contextului
psiholingvistic al preluării modelelor antice.

La International Scientific Conference on Toponymy and Anthroponymy Issues Slavic
and Balkan Onomastics Conference, Veliko Turnovo, Bulgaria, 13-15 septembrie 2012,
Adelina Mihali a prezentat studiul Romanian-Italian Relations Reflected in the Onomastics of
Romanian Public Space. Raportul alteritate/ identitate lingvistică și culturală este reflectat
inclusiv în relațiile româno-italiene din onomastica spațiului public românesc. Corpusul este
format din nume comerciale italiene din România (în special firme deschise de emigranții
români, dar și de italieni), denumiri ale asociațiilor românilor din Italia și ale firmelor



românești din spațiul italian. Analiza are ca scop evidențierea folosirii în paralel a limbii
standard și a varietăților dialectale, precum și reliefarea omului interlingual, în special în
cazul românilor stabiliți în Italia. Diglosia, contactul lingvistic, transferul lingvistic sunt doar
câteva dintre trăsăturile onomasticii italiene din spațiul public românesc. Circumstanțele
psiho-sociale ale utilizării unui nume comercial italian/ român într-o comunitate română/
italiană justifică păstrarea identității lingvistice, a propriei culturi, dar și acceptarea alterității.

Ultima participare din anul 2012 a avut loc la Conferința internațională Comunicare,
context, interdisciplinaritate, CCI (indexată ISI), ediția a II-a, Târgu Mureș, 22-23 noiembrie
2012. În  lucrarea Valențe semantice ale adjectivelor din structura numelor comerciale s-a
pus în discuție rolul adjectivului care este utilizat frecvent în onomastică, în special în
toponimie și antroponimie, reliefând aspecte zonale sau, în cazul poreclelor, defecte fizice și
morale. Alegerea adjectivelor ca elemente denominative pentru zona comercială se explică
prin faptul că termenul cromatic sau calitativ este în egală măsură enigmatic și ușor de reținut
și implică strategii persuasive de marketing. Lucrarea se axează pe evidențierea procedeelor
discursive folosite, pe analiza semantică a adjectivelor, accelași termen vizând aspecte
diverse în contexte diferite, iar atribuirea semnificațiilor revenindu-i clientului. Adjectivul
devine, în nomenclatura comercială, un instrument al persuasiunii și al manipulării, deoarece
imaginea firmei vinde, iar numele este o parte importantă a acesteia.

Dintre lucrările prezentate anul trecut la evenimente științifice, dar care au fost
publicate în 2012 se pot aminti: Nume romanice în onomastica spațiului public românesc –
publicat în Jana Páleníková, Daniela Sitar-Tăut (eds.), Studia Romanica Bratislavensia, Zilele
Studiilor Romanice (II), Teorii, modele noi și aplicarea lor în lingvistica, literatura,
translatologia și didactica ultimilor 20 de ani, Bratislava: Univerzita Komennského v
Bratislave, 2012, ISBN 978-80-223-3059-6, p. 84-91 și Onomastica spațiului public
românesc – între vechi și nou – în „Buletin Științific”, Fascicula Filologie, Seria A, Vol. XX,
Baia Mare: Editura Universității de Nord, 2011, p. 371-378. Studiul Antroponyms in the
Names of Firms in Sighetu Marmației a fost publicat în Oliviu Felecan (ed.), Name and
Naming: Synchronic and Diachronic Perspectives, Newcastle upon Tyne, Cambridge
Scholars Publishing, 2012, ISBN 978-1-4438-3752-1, p. 401- 412.

Și al doilea cercetător în formare, drd. Alina Bugheșiu, a avut o activitate prodigioasă
în 2011.

Lucrarea Naming Patterns in the Contemporary Romanian Food Industry (Tipare
denominative în industria alimentară românească actuală) a fost publicat în revista Caiet de
semiotică 22/2011, pp. 5-18. Studiul analizează numele şi tiparele nominale promovate în
industria alimentară contemporană, determinate, la nivelul motivaţiei semantice, de
confluenţa direcţiilor pluridisciplinare locale şi internaţionale care configurează peisajul
socioeconomic şi cultural românesc actual. Structurile denominative din spaţiul vizat sunt
orientate fie spre cultivarea specificului naţional, fie spre ancorarea structurilor tradiţionale
autohtone în dimensiunea globală a contemporaneităţii. Numele, alese din perimetrul
producţiei de lactate, sunt abordate diacronic şi sincronic, atât din perspectiva evoluţiei
orientărilor onomastice în acest domeniu (în urma căderii regimului comunist), cât şi din
perspectiva relaţiei pe care o parte dintre aceste denumiri o stabilesc cu branduri
internaţionale din domeniu, comercializate recent şi în România.

Articolul On Brands and Branding in the Romanian Space (Despre branduri și
branding în spațiul românesc) a apărut în volumul Name and Naming: Synchronic and
Diachronic Perspectives (Numele și numirea: perspective sincronice și diacronice), editor:
Oliviu Felecan, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp. 390-402.
Lucrarea realizează o analiză onomastică a câtorva branduri românești mai cunoscute, tratând



numele de branduri din perspectiva teoriei numelor proprii, în special la nivel lexical și
semantic, privitor la categoriile lexicale care stau la baza elementelor conținute în numele de
branduri și modul de realizare a semnificației în cadrul acestei categorii denominative.
Totodată, sunt ilustrate și valențele semiotice ale acestei varietăți de nume comerciale și felul
în care acest aspect se dovedește util în domeniul publicitar.

Studiul English Names of Pubs, Clubs and Cafés in Romania (Nume englezești de
pub-uri, cluburi și cafenele din România) a fost prezentat cu ocazia celei de-a 22-a ediții a
Conferinței internaționale British and American Studies, organizate de Departamentul de
limba engleză al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din
Timișoara, în perioada 17-19 mai 2012. El propune o analiză a numelor de localuri
menționate din perspectivă sociolingvistică. Lucrarea are în vedere spații comerciale din Baia
Mare și Timișoara, ale căror denumiri sunt investigate comparativ și contrastiv. Discutând
aspecte care variază de la probleme lingvistice (structura gramaticală și alegerea lexicală) la
probleme de comportament cultural, articolul subliniază influența limbii engleze asupra
acestui domeniu comercial și a fondului său onomastic, dar și (prin extensiune) asupra
denumirilor comerciale din spațiului public românesc actual.

Lucrarea Romanian Brand Names as Cultural Mediators (Numele de branduri
românești ca mediatori culturali) a fost susținută în cadrul celei de-a patra ediții a
Simpozionului internațional Names in the Economy, organizat de Turku School of
Economics, University of Turku, Finlanda (14-16 iunie 2012). În contextul globalizării (și al
localizării, ca fenomen pereche al primului), numele de branduri sunt privite prin prisma
traductologiei. Actul de traducere este considerat un act de interpretare constituit în baza unui
transfer de mesaje (în sens larg); astfel, traducătorul are rolul de mediator cultural între două
contexte sociolingvistice, iar traducerea propriu-zisă este un fapt de adaptare culturală.
Aceeași funcție se poate observa și în ceea ce privește numele de branduri care se regăsesc în
spațiul public românesc constant, în ambele etape identificate: înainte și după revoluția din
1989. Denumirile vizate, prin asocierile care le sunt atribuite, îndeplinesc o adaptare culturală
a valorilor pe care obiectele desemnate le comunicau înainte de căderea comunismului, la
spațiul public contemporan globalizat în care trebuie să supraviețuiască.

Names of Food Products in Romania in the Context of Globalisation (Numele de
produse alimentare din România în contextul globalizării), lucrare prezentată cu ocazia celei
de-a doua ediții a Conferinței internaționale „Comunicare, context, interdisciplinaritate/
Communication, context, interdisciplinarity” (indexată ISI și organizată de Universitatea
„Petru Maior” din Târgu-Mureș, Facultatea de Științe și Litere, în perioada 22-23 noiembrie
2012), propune o analiză semantică și gramaticală a numelor de dulciuri, ca subclasă a
numelor de produse alimentare, o varietate de nume comerciale. Studiul abordează acest
segment onomastic și la nivel pragmatic, vizând evidențierea funcției lor discursive în
vederea încercării de a răspunde la întrebările „ce?” și „cum comunică aceste variante
denominative?”. Materialul exemplificator (cules din situri specializate din Internet, aferente
producătorilor avuți în vedere) este discutat din perspectivă psiho- și sociolingvistică, în
contextul globalizării și al efectelor acestui fenomen asupra spațiului public românesc actual.

4. Finalizarea optimă a proiectului pentru anul al doilea de cercetare s-a îndeplinit
meritoriu atât prin activitatea științifică de către întreg colectivul grantului, cât și prin
elaborarea raportului științific și financiar pentru anul 2012.

În concluzie, prin activitatea bogată și diversă desfașurată de toți cei patru membrii ai
echipei2 – cercetători cu experiență + cercetători în formare – s-a reușit îndeplinirea

2 Nu am amintit studiile elaborate de cei patru membri ai echipei de cercetare, care au fost trimise spre evaluare
unor comitete științifice în vederea publicării în anul 2013, dar nu am primit încă răspunsul afimativ/
confirmarea acceptării lor. Acestea vor fi raportate în ultima etapă (finală) a proiectului CNCS TE, cod 3,  cu nr.
57/ 2010.



obligațiilor asumate și a activităților aferente anului 2012. Cercetarea depusă până acum
reprezintă o certitudine de profesionalism pentru munca ce urmează să fie efectuată în
următorul an, ca modalitate de investigare a onomasticii din spațiul public românesc.


