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1. Primul obiectiv a vizat organizarea unui simpozion internațional de onomastică, la 

care, pe lângă membrii echipei de cercetare, să participe cât mai mulți specialiști din țară și din 

străinătate, pentru a putea disemina cât mai bine rezultatele obținute prin grant. Astfel, în 

perioada 9-11 mai 2013 am organizat Conferința Internațională de Onomastică „Numele și 

numirea”, Ediția a II-a, Onomastica din spațiul public actual (ICONN 2), unde am reușit să 

reunim peste 120 de cercetători din întreaga lume: din majoritatea centrelor universitare din 

România (București, Baia Mare, Cluj, Timișoara, Craiova, Ploiești, Sibiu, Constanța), precum și 

din 25 de țări de pe întreg mapamondul: Albania, Austria, Australia, Belgia, Brazilia, Bulgaria, 

Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Japonia, Kosovo, Marea Britanie, Olanda, 

Polonia, Republica Moldova, Rusia, Serbia, Spania, Suedia, Taiwan, Ungaria, Zimbabwe. 

Participarea nu a fost consistentă doar din punct de vedere numeric, ci și calitativ, întrucât am 

avut prilejul să audiem la Baia Mare pe unii dintre cei mai cunoscuți onomasticieni de pe 

mapamond, cum ar fi: Pierre-Henri Billy, CNRS (Paris-I Sorbonne), France; Alda 

Rossebastiano, conducătoarea Școlii Internaționale de doctorat de la Università degli Studi di 

Torino, Italia; Milan Harvalík, The Institute for the Czech Language of the Academy of 

Sciences of the Czech Republic, vicepreședinte ICOS; Mats Wahlberg, Institute for Language 

and Folklore, organizatorul ICOS de la Uppsala, Sweden; Patricia Carvalhinhos, directoare a 

mai multor proiecte de cercetare internaționale, Universidade de São Paulo, Brazil; Leo 

Loveday, Doshisha University, Kyoto, Japan, publicat de Oxford University Press; Enzo 

Caffarelli, Università di Roma Tor Vergata,  director la “Rivista Italiana di Onomastica” 

(RIOn), Italia; Staffan Nyström, Uppsala University, Sweden, trezorier ICOS; Shawn M. 

Clankie, Otaru University of Commerce, Center for Language Studies, Japan, specialist în 

onomastică comercială; Gheorghe Chivu, membru corespondent al Academiei Române, 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere; Ioana Vintilă-Rădulescu, Institutul de 

Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române, Bucureşti; Pierre Darlu, Centre 

national de la recherche scientifique, Museum national d’histoire naturelle, France, antropolog și 

onomastician recunoscut etc. 

Lucrările ICONN 2 s-au desfășurat atât în trei ședințe plenare, cât și pe secțiuni (4 

concomitent, în engleză, română, franceză, italiană, spaniolă, germană), a căror tematică a fost 

Numele în societate, Antroponomastică, Toponomastică, Onomastică literară. În toamna acestui 

an vom edita volumul tip Proceedings care să cuprindă majoritatea lucrărilor susținute cu ocazia 

ICONN 2 (v. http://onomastica.ubm.ro/ ). 



2. Al doilea obiectiv a vizat editarea unei cărți având ca titlu numele proiectului. Pentru o 

vizibilitatea internațională cât mai mare, am contactat editura britanică Cambridge Scholars 

Publishing – cu care am colaborat și în 2012 la editarea volumului Name and Naming: 

Synchronic and Diachronic Perspectives - și, în urma unei evaluări realizate de către recenzori 

englezi, propunerea a fost acceptată. Astfel, am reușit să cooptăm în calitate de coautori 49 de 

specialiști din 18 țări (Africa de Sud, Australia, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Israel, Italia, 

Japonia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, România, Rusia, Singapore, Spania, SUA). 

Tematic, volumul este organizat astfel încât să acopere întreaga dimensiune a spațiului public: 

Teoria numelor; Nume de firme, societăți comerciale, branduri; Nume de instituții publice, 

instituții culturale, fundații, organizații nonguvernamentale; Nume de instituții religioase: 

locașuri de cult, asociații; Nume din reviste cu tematică onomastică; Nume conspirative, ale 

colaboratorilor unor servicii secrete; Porecle/ pseudonime din lumea politică, socială, culturală, 

artistică, economică, sportivă; Nume de mâncăruri, preparate culinare; Onomastică literară; 

Toponomastică. Cartea Onomastics in Contemporary Public Space depăşeşte cadrul restrâns al 

unei simple monografii onomastice, oferind o viziune de ansamblu, din perspectivă modernă, 

interdisciplinară, asupra fenomenului numirii. Numitorul comun al tuturor capitolelor îl 

constituie numele din spațiul public actual. Reunirea laolaltă a unor specialiști cunoscuți de pe 

toate continentele asigură volumului o complexitate și o deschidere multiculturală, capabile să 

ofere o viziune inedită asupra onomasticii. Originalitatea și actualitatea subiectului constă în 

abordarea pluridisciplinară, onomastica întâlnindu-se cu sociolingvistica, psiholingvistica, 

pragmatica, semantica, istoria, literatura, antropologia,  politica, economia, religia, sportul ș.a. 

Zona vizată este una extrem de vastă, cuprinzând atât spațiul cultural european, cât și cel 

american, asiatic, african ori australian. 

3. Ultimul obiectiv și-a propus popularizarea rezultatelor obținute în urma grantului, 

diseminarea cât mai completă a lor în medii științifice și academice europene. Pe lângă Actele 

Conferinței internaționale de onomastică „Numele și numirea”, Ediția a II-a, Onomastica din 

spațiul public actual și volumul editat la Cambridge Scholars Publishing – Onomastics in 

Contemporary Public Space –, membrii echipei de cercetare au realizat mai multe studii 

individuale, unele apărute deja în volume și reviste de specialitate, altele aflate în curs de 

publicare. 

Oliviu Felecan, pentru conferința internațională cu tematica Borders and Identities 

(Rijeka, Croația), a realizat un studiu intitulat Borders and Ethnic Identities Reflected in Street 

Names from Transylvanian Localities. Studiul urmărește identificarea și stabilirea reperelor 

identitare din nord-vestul Transilvaniei în special, o regiune situată la granița dintre România, 

Ungaria și Ucraina. Localitățile multietnice au la intrare plăcuțe bi- sau trilingve (ex: Seini – în 

română, Szinérváralja – în maghiară, Leuchtenburg în germană), iar denumirile străzilor și ale 

piețelor publice reflectă configurația etnică a acestora. Ca spațiu public, strada reprezintă, 

deopotrivă, o graniță între comunități diferite, dar și un spațiu al conviețuirii. Toleranța sau 

intoleranța dintre persoane de etnii diferite poate fi marcată chiar la nivelul unei denumiri 



potrivite/ nepotrivite a străzii unde locuiesc/ muncesc. Totuși, se înregistrează cazuri când apar 

neînțelegeri/ intoleranță între majoritate și minorități sau între reprezentanții politici locali. 

Premisa de la care am pornit în prezentul demers este că numele unei străzi/ piețe are la bază 

factorii psihologici implicaţi în actul numirii, precum şi apartenenţa individului la un anumit 

cadru etnic, istoric, geografic, socio-politic etc.  

Împreună cu Nicolae Felecan am realizat un studiu inedit, privitor la Denumiri ale 

lăcașurilor de cult din România. Așa cum majoritatea clădirilor publice sau unele case (în Malta, 

de pildă) sunt individualizate printr-o denumire, este o caracteristică generală ca edificiile și, mai 

ales, lăcașurile de cult să poarte un nume. De aceea, toate bisericile, mănăstirile, schiturile sau 

alte construcții „prevăzute cu un altar”, în care se desfășoară în mod curent o activitate 

religioasă, se pot individualiza printr-un termen consacrat, hram. Este o cutumă ca bisericile, 

mănăstirile să fie „patronate de un sfânt” sau de o „taină” religioasă, care să ocrotească, 

deopotrivă, atât lăcașul, cât și pe credincioși. În lucrarea de față, ne-am propus să evidențiem 

câteva aspecte legate de modul de atribuire a hramului și de denumirea bisericilor și mănăstirilor 

ortodoxe, greco-catolice, romano-catolice și de alte confesiuni din România, subiect cu un indice 

de noutate mare, aproape ignorat în bibliografia de specialitate. 

În studiul pregătit pentru Conferința Internațională de Onomastică „Numele și numirea”, 

Ediția a II-a, Onomastica din spațiul public actual, am abordat Hodonimia românească – între 

autohtonism și cosmopolitism. Numele de străzi reflectă cel mai bine imaginea microtoponimiei 

în spațiul public. Pe de o parte, ele ar trebui să fie alese pe baza unor criterii obiective, 

coordonate profesionist după principii distincte, pe de altă parte, ele sunt supuse arbitrariului 

administrativ, deseori mânat de influențe politice. Mediul urban românesc dezvăluie coexistența 

unor denumiri tradiționale (Aleea Topitorilor, Strada Măcelarilor), unele moștenite din epoci 

precedente, cu nume moderne, preponderent occidentale (Strada Paris, Strada Londra). 

Adelina Mihali, în Aspects of Identity and Alterity in the Names of Romanian Public 

Space. Ukrainian community from Maramureș, se axează pe analiza numelor comerciale din 

comunitatea ucraineană din nordul Maramureșului, pentru a ilustra relația care se stabilește între 

etnie și limba folosită în domeniul comercial, dar și cauzele care duc la abandonarea limbii natale 

în onomastica spațiului public maramureșean. Corpusul este format din nume de firme, 

magazine, produse culese de pe teren sau de pe siturile specializate de pe internet. Analiza se 

face din perspectivă lexico-semantică, tipologică și socio-culturală, reliefând mentalitatea 

denominatorului care recurge la o limbă de circulație internațională pentru a numi noua societate 

comercială și modul în care numele reflectă identitatea unei etnii sau acceptarea alterității. După 

revoluția din 1989, s-au căutat noi formule onomastice în domeniul mercantil, pentru a înlătura 

standardizarea comunistă și pentru a promova o atitudine prooccidenatală. După integrararea 

României în UE, nu mai putem vorbi de granițe lingvistice, deoarece în Maramureș, în zonele cu 

o populație activă emigrată majoritar, pe frontispiciul firmelor apar denumiri în engleză, italiană, 

franceză sau nume hibride formate din noțiuni în română și termeni în altă limbă. O situație 

similară se întâlnește și în satele minorităților, însă în situația acestora se remarcă totuși un mai 



mare atașament față de limba natală, determinat de poziția indivizilor în societate. Între limbă și 

societate, mai ales comunitate, se stabilește astfel o relație de interdependență.  

În articolul Relația limbaj-gândire în numele festivalurilor din România se are în vedere 

ilustrarea valorii simbolice a cuvintelor întâlnite în numele festivalurilor din România (zile ale 

orașelor, festivalul berii, activități folclorice, muzicale etc). Dacă privim numele ca discurs în 

care se valorifică funcția primordială a limbii, cea de comunicare, atunci relația emițător-receptor 

vizează legătura dintre organizator (de regulă, denominator) și consumator, iar situația de 

comunicare ilustrează modul în care ofertantul tinde să îi satisfacă așteptările clientului. 

Denominatorii trebuie să opereze o selecție în sistemul lingvistic individual pentru a crea un 

nume inedit care să persuadeze consumatorul. Semantica denumirii, văzută ca fapt lingvistic 

individual, este completată de mijloacele nonverbale (culoare, grafică, design, imagine) prin 

intermediul cărora mesajul este fixat în mintea clientului, stimulându-se astfel intelectul, 

rațiunea. Adaptarea la context reflectă valoarea simbolică a limbii utilizate în denominație 

(româna, engleza, franceza etc.) și a lexicului selectat. Analiza denumirilor se face atât din punct 

de vedere lexical, evidențiindu-se relația dintre semnificat și semnificant, câmpurile semantice 

dominante, raportul denotație-conotație, cât și din perspectiva relației limbaj-gândire, context-

mesaj, ilustrând procesele psihice exercitate de facultatea gândirii emițătorului, pe de-o parte și a 

receptorului, de cealaltă parte, adică valorile care stau la baza alegerii numelui, dar și influența 

pe care acesta o are asupra interlocutorului. Semnul grafic, noțiunea, imaginea devin un limbaj 

simbolic, intens valorificat în mass-media, într-o societate de consum. 

Analiza structurii numelor de locuri evidențiază utilizarea unor forme gramaticale vechi, 

ieșite din uz, precum și procedeele gramaticale frecvente. Studiul Typologic Patterns in the 

Toponymy of the Borșa Area, Maramureș County se axează pe ilustrarea modelor tipologice 

întâlnite în toponimia zonei Borșa, Maramureș (în localitățile Borșa și Moisei). Numele topice 

compuse sunt grupate pe șapte categorii, în funcție de structurile sintactice și morfologice care 

stau la baza lor. Interpretarea are în vedere atât stabilirea unui paralelism între formele sintetice 

și cele analitice, cât și a cazurilor sintactice valorificate. Analiza toponimică ilustrează faptul că 

structurile limbii sunt utilizate și în crearea numelor de locuri, doar că toponimele sunt mai 

stabile decât apelativele (care pot ieși din limbă sau își pot pierde sensul de-a lungul timpului), 

conservând structuri dispărute din limba standard. 

Studiul La relation anthroponyme – toponyme – nom commercial à Borşa, Maramureş 

are la bază evidențierea relației dintre antroponime, toponime și nume comerciale din localitatea 

Borșa, județul Maramureș (N-V României). Toponimia minoră a localității cuprinde o grupare 

însemnată de nume de locuri care au la bază antroponime, adesea nume de familii, majoritatea 

înregistrate și astăzi în județ, dar și prenume și supranume întâlnite și în prezent în localitate. 

Antroponimul amintește de posesorii locului sau de întemeietorii locali ai așezării umane, spre 

exemplu oiconimul Borșa. Pe de altă parte, proprietarii firmelor au optat, în defavoarea 

denumirilor enigmatice, siglate, străine, pentru nume de locuri din spațiul natal sau pentru 

numele familiei lor, ne referim aici în special  la supranume, deoarece în Borșa se păstrează un 



sistem denominativ personal tradițional. Astfel, remarcăm societăți comerciale care sunt 

denumite prin nume proprii comune toponimiei și sistemului denominativ zonal. Prin urmare, 

cele trei domenii se influențează reciproc, existând un permanent schimb între numele de 

persoană, toponime și nume comerciale. 

O altă lucrare a Adelinei Mihali este Stratificarea etimologică a toponimelor de pe valea 

superioară a Vișeului, Maramureș. Toponimia se prezintă în straturi istorice suprapuse care pot 

fi delimitate și datate prin conlucrarea mai multor științe: lingvistica, istoria, geografia, 

antropologia etc. Lingvistul stabilește etimologia toponimului și, folosindu-se de documentele 

istorice, momentul istoric în care a luat naștere. Lucrarea noastră se axează pe clasificarea 

toponimelor de pe Valea superioară a râului Vișeu, Maramureș (localitățile Borșa, Moisei, Vișeu 

de Sus) din perspectiva originii lor. Corpusul cuprinde, în mare parte, toponime create din 

apelative românești, nume topice slave, maghiare, germane. Subliniem importanta diferențierii 

toponimelor străine de cele pseudostrăine, idee fundamentală în analiza lingvistică a numelor 

topice și nu numai. De asemenea, din analiza sincronică a toponimiei se remarcă dispunerea 

teritorială a unor nume topice, frecvența lor într-o anumită zonă, preferința pentru un anumit 

termen. Astfel, redăm câteva arii de răspândire a unor toponimice, rezumându-ne doar la 

Maramureș,  pentru a ilustra preferința pentru un apelativ de origine latină sau slavă. Toponimia 

văii superioare a Vișeului poartă amprenta istoriei, a relației dintre indivizi aparținând unor etnii 

diferite, a legăturii dintre om și pământ. 

Studiul Toponimia Văii Vișeului. Clasificare semantică vizează analiza lingvistică a 

materialului topic înregistrat pe cursul superior al râului Vișeu, în localitățile Borșa și Moisei, 

județul Maramureș. Clasificarea se face după criteriul semantic, toponimele având la bază fie 

apelative, fie nume proprii. Taxonomia semantică reflectă legătura dintre cele trei compartimente 

ale limbii: lexical, antroponimic și toponimic, precum și relația dintre om și mediul înconjurător. 

Se evidențiază preferința pentru un anumit termen și câmpurile semantice uzuale.  

Lucrarea Denumirea asociațiilor românești din America și Asia – între identitate și 

alteritate se axează pe reliefarea identității culturale românești în diversitatea din America și 

Asia. Corpusul este format din denumirile asociațiilor culturale românești, ale ziarelor, revistelor 

editate de aceste organizații. Onomastica instituțiilor culturale ale diasporei românești de pe cele 

două continente reflectă atât afirmarea identității ca apartenență (la un grup socio-cultural și 

etnic, cu un specific național, cu o istorie comună), cât și deschiderea spre dialog cultural, 

acceptarea alterității și posibilitatea cunoașterii prin intermediul altuia. Limba, în multe situații, 

devine un mediator cultural în comunități diferite. Numele acestor instituții reliefează situații 

socio-psiholingvistice și culturale întâlnite în societatea contemporană. 

Alina Bugheșiu a prezentat lucrarea Trade names as statements of identity in minority 

communities from Romania (Numele comerciale ca modalităţi de exprimare a identităţii în 

comunităţile de minorităţi din România) cu prilejul Borders and Identities Conference 2013, 

March 29-30, 2013, University of Rijeka, Croația. Studiul propune o analiză sociolingvistică a 



numelor comerciale din spaţiul public românesc actual, discutând modul în care acestea 

contribuie la consolidarea şi comunicarea identităţii în comunităţile de minorităţi maghiare şi 

germane din România. Pornind de la diversele accepţiuni ale conceptului de „graniţă”, 

comunicarea identifică şi descrie trei direcţii lingvistice şi socioculturale (sinonime noţiunilor 

„local”, „naţional” şi „global”) de manifestare a identităţii la nivelul onomasticii comerciale în 

cadrul minorităţilor etnice amintite. Numele exemplificate ilustrează diferitele trepte ale 

procesului de negociere de sensuri care poate fi observat în comunităţile care există sub semnul 

graniţei (fizice sau metaforice). 

Lucrarea Names of Transylvanian hotels in the context of globalisation (Numele de 

hoteluri din Transilvania în contextul globalizării) a fost susţinută la Conferinţa Internaţională de 

Onomastică „Numele şi Numirea”, ediţia a II-a: „Onomastica din spaţiul public actual”, Baia 

Mare, 9-11 mai 2013, organizată de Facultatea de Litere şi Centrul de Onomastică din cadrul 

Centrului Universitar Nord Baia Mare (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca). Studiul vizează 

analiza numelor de hoteluri din perspectivă sociolingvistică, subliniind efectele globalizării şi 

localizării (ca reacţie a unei comunităţi la fenomenul internaţionalizării) asupra actului de numire 

în acest domeniu comercial, în spaţiul public transilvănean contemporan. Numele discutate cu 

această ocazie sunt tratate ca mărci ale identităţii de grup, în contextul diversităţii lingvistice, 

etnice şi multiculturale din Transilvania.  

Studiul Names and services in Romanian public space, a fost susţinut în cadrul celei de-a 

treia sesiuni naţionale de comunicări ştiinţifice a doctoranzilor din România, 10-14 iunie 2013, 

organizată de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din 

Timişoara. El vizează identificarea şi analiza tiparelor denominative din sectorul serviciilor în 

spaţiul public românesc actual, în special cu privire la firmele din domeniul alimentaţiei publice, 

sănătăţii şi îngrijirii corporale, transportului şi turismului, din judeţul Maramureş. Lucrarea 

porneşte de la analiza lexicală, semantică şi gramaticală a denumirilor din domeniul indicat, 

avându-se în vedere contextul multilingvistic, multicultural şi multietnic în care numele sunt 

create şi funcţionează.  

4. Finalizarea optimă a proiectului pentru ultima etapă de cercetare s-a îndeplinit meritoriu atât 

prin activitatea științifică realizată de către întreg colectivul grantului, prin rezultatele oferite, 

printr-o diseminare la nivel internațional, cât și prin susținerea de către cei doi cercetători în 

formare a tezelor de doctorat în toamna acestui an.  

În concluzie, prin activitatea bogată și diversă desfașurată de toți cei patru membri ai 

echipei – cercetători cu experiență + cercetători în formare – s-a reușit îndeplinirea obligațiilor 

asumate și a activităților aferente grantului CNCS TE nr. 57/2010. Cercetarea depusă până acum 

reprezintă o certitudine de profesionalism pentru crearea unei tinere echipe de cercetare, a cărei 

activitate s-a bucurat de o bună vizibilitate și diseminare internațională. 


