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Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Olariu Florin-Teodor 
 
 
 
 
 
 
 

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

lingvist 
 
 
 
 

 

Experienţa profesională 
 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 
 
 
 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2017 – prezent 

Cercetător ştiinţific principal gradul I 

Redactarea Noului Atlas lingvistic pe regiuni. Moldova şi Bucovina – proiect fundamental al Academiei 
Române; coordonarea proiectului Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB) – proiect/pilot în 
geolingvistica românească; activităţi de cercetare în domeniile dialectologiei şi sociolingvisticii; 
activităţi organizatorice şi de coordonare: membru în Consiliul ştiinţific al Institutului de Filologie 
Română „A. Philippide”; coordonator al Departamentului de dialectologie şi sociolingvistică (din 2015); 
redactor-şef al revistei academice „Philologica Jassyensia”. 

Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr. 8, Iaşi, 700505 (http://home.acadiasi.ro/) 

Cercetare fundamentală 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 
 
 
 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

2012 –2017 

Cercetător ştiinţific principal gradul II 

Redactarea Noului Atlas lingvistic pe regiuni. Moldova şi Bucovina – proiect fundamental al Academiei 
Române; activităţi de cercetare în domeniile dialectologiei şi sociolingvisticii; activităţi organizatorice şi 
de coordonare: membru în Consiliul ştiinţific al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”; 
coordonator al Departamentului de dialectologie şi sociolingvistică (din 2015); membru în echipele de 
organizare a unui număr de şapte simpozioane internaţionale; redactor-şef al revistei academice 
„Philologica Jassyensia”; director de proiect UEFISCDI – cod proiect: PN-II-RU-TE-2009-1-244 (2010–
2013); director de proiect UEFISCDI – cod proiect: PN-II-RU-TE-2014-4-0880 (2015–2017). 

Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr. 8, Iaşi, 700505 (http://home.acadiasi.ro/) 

Cercetare fundamentală 
 
 

Perioada 2006 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific principal gradul III  

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Redactarea Noului Atlas lingvistic pe regiuni. Moldova şi Bucovina – proiect fundamental al 
Academiei Române; activităţi de cercetare în domeniile dialectologiei şi sociolingvisticii; activităţi 
organizatorice şi de coordonare: membru în Consiliul ştiinţific al Institutului de Filologie Română „A. 
Philippide”; membru în echipele de organizare a unui număr de nouă simpozioane internaţionale; 
redactor-şef al revistei cu profil academic „Philologica Jassyensia”; diector de proiect UEFISCDI – cod 
proiect: PN-II-RU-TE-2009-1-244. 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr. 8, Iaşi, 700505 (http://home.acadiasi.ro/) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare fundamentală 
 
 
 

 

Perioada 
 

2002 – 2006            

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Redactarea Noului Atlas lingvistic pe regiuni. Moldova şi Bucovina – proiect fundamental al Academiei 
Române; activităţi de cercetare în domeniile dialectologiei şi sociolingvisticii; activităţi organizatorice 
(membru în echipele de organizare a simpozioanelor internaţionale ale Institutului „A. Philippide”). 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr. 8, Iaşi, 700505 (http://home.acadiasi.ro/) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare fundamentală 
  

Perioada 
 

2000 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Redactarea Noului Atlas lingvistic pe regiuni. Moldova şi Bucovina – proiect fundamental al 
Academiei Române; activităţi de cercetare în domeniile dialectologiei şi sociolingvisticii. 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr. 8, Iaşi, 700.505 (http://home.acadiasi.ro/)  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare fundamentală 
 

 
 

Perioada 
 

1998 – 1999 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Predarea limbii franceze la Colegiul Economic şi de Administraţie Publică, Suceava 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, str. Universităţii, nr. 2, 720229, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională 
 

Perioada 

 
 
2014 
 
Certificat Manager de proiect 

Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) 
 

Cod COR: 242101 
 

2010–2013 
 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

Sociolingvistică (sociolingvistica migraţiei) 
 
 
Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I, nr. 8, Iaşi, 700.505 (www.academiaromana-is.ro) 
 
 
ISCED 8 
 
 

Perioada 
 

1999 – 2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Lingvistică generală, pragma- şi sociolingvistică, filosofia limbajului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Facultatea de Litere 

Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8  

 
 
 
 

 

Perioada 
 

1997 – 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii aprofundate 

http://www.academiaromana-is.ro/
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba şi Literatura română 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Facultatea de Litere 

Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 7 

  

Perioada 
 

1993 – 1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba şi Literatura română – Limba şi Literatura franceză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Facultatea de Litere 

Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

franceză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimentat 

engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

germană  
A2 

Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

italiană  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă; bună gestiune a relaţiilor interumane; aptitudini de comunicare. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - experienţă în redactarea şi coordonarea proiectelor ştiinţifice (câştigarea, în calitate de director, a 
două proiecte de cercetare în competiţiile din cadrul PNCDI II, în perioada  2010–2017); 

- rigoare şi spirit metodic dobândite ca urmare a activităţillor de cercetare şi a celor organizatorice 
desfăşurate în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”; 

- membru în Consiliul ştiinţific al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” (din anul 2007); 
- coordonator al Departamentului de dialectologie şi sociolingvistică din cadrul Institutului de 

Filologie Română „A. Philippide” (din anul 2015); 
- redactor-şef al revistei cu profil academic „Philologica Jassyensia” (din anul 2005). 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), utilizator Internet 

  

Alte competenţe şi aptitudini - conceperea şi realizarea de anchete de teren (sociolingvistice şi dialectale); 
- editarea de lucrări de specialitate (volume, reviste, buletine ştiinţifice etc.); 
- activităţi sportive (campion naţional la volei – juniori, 1993). 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Permis(e) de conducere Permis auto, categoria B 

Informaţii suplimentare – Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pe anul 2015 (acordat în anul 2017), 
pentru volumul Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (ştiinţific 
versus popular), Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, 712 p., ISBN: 978-606-
714-203-7 (coautor al volumului); 

– Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pe anul 2014 (acordat în anul 2016), 
pentru volumul al IV-lea al Noului Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, de 
Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Adrian Turculeţ, Luminiţa Botoşineanu, Doina Hreapcă, 
Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 
LXX + 366 p., ISBN: 978-606-714-025-5 (premiu colectiv); 

– Premiul „Octav Mayer” al Academiei Române, Filiala Iaşi, pe anul 2006, pentru lucrarea Aplicaţii 
software pentru realizarea „Noului Atlas Lingvistic Român, pe regiuni” şi editarea textelor 
dialectale (premiu colectiv); 

– Diplomă de merit acordată în anul 2015 de Academia Română, Filiala Iaşi, pentru indexarea ISI/ 
Thomson Reuters – Emerging Sources Citation Index (ESCI), a revistei academice „Philologica 
Jassyensia”, Iaşi, Editura Alfa/ Editura Tracus Arte, ISSN: 2247-8353  (redactor-şef; distincţie 
colectivă); 

– cadru didactic invitat la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
(disciplina: Sociolingvistică, 2015–2019); 

– cca 65 conferinţe în ţară şi în străinătate (Anglia, Austria, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, 
Polonia, Republica Moldova, Rusia, Slovacia, Spania, Suedia, Ungaria), în cadrul unor 
manifestări ştiinţifice sau ca invitat; 

– director al proiectului Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB). Prima fază, finanţat de 
UEFISCDI (2010-2013; cod proiect: PN-II-RU-TE-2009-1-244); 

– director al proiectului Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB). Faza a II-a, finanţat de 
UEFISCDI (2015-2017; cod proiect : PN-II-RU-TE-2014-4-0880); 

– membru / colaborator în echipele de cercetare ale următoarelor proiecte / granturi: 

1. Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, proiect fundamental de 
cercetare al Academiei Române; 

2. Atlasul lingvistic român pe regiuni. Sinteză, proiect fundamental de cercetare al Academiei 
Române; 

3. Cercetări în domeniul foneticii şi fonologiei limbii române, cu aplicaţii la atlasele lingvistice 
româneşti regionale, proiect prioritar de cercetare al Academiei Române (2001-2002); 

4. Proiectarea şi implementarea unui sistem integrat de aplicaţii software pentru editarea 
textelor dialectale şi realizarea „Atlasului lingvistic român, pe regiuni“, proiect prioritar de 
cercetare al Academiei Române (2003-2005); 

5. Atlasul Multimedia Prozodic Român (AMPRom): 1 (prima etapă) Realizarea anchetelor în 
(minim) 10 puncte care vor fi incluse în AMPER (grant CNCSIS, cod 1365; 2007–2008); 

6. Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman (AMPER), proiect european de cercetare, 
coordonat de Centrul de Dialectologie al Universităţii „Stendhal”, Grenoble (2007-2008); 

7. Emigranţi din România la Torino (1989–2006). O abordare cultural-antropologică (proiect 
realizat în colaborare cu cercetători de la Universitatea din Torino, cofinanţat de Ministerul 
Afacerilor Externe din România şi de Primăria din Torino, Italia; 2007–2008); 

8. Diaspora românească din Budapesta. O analiză socio-culturală, proiect derulat pe linia 
schimburilor interacademice între Academia Română – Institutul de Filologie Română „A. 
Philippide” din Iaşi, şi Academia Ungară de Ştiinţe – Institutul de Cercetări Lingvistice din 
Budapesta (2009–2011); 

9. Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom), proiect internaţional de cercetare cu 
finanţare franco-germană (Agencie Nationale de la Recherche şi Deutsche 
Forschungsgemeinschaft) (2008 – ); 

10. Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular) a stărilor atmosferice. 
Studiu lingvistic, proiect UEFISCDI (codul proiectului:: PN-II-ID-PCE-2011-3-0656; 2011–
2016); 

11. Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, proiect 
finanţat de UEFISCDI prin instrumentul „Proiecte complexe realizate în consorţii CDI” 
(codul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0116; 2018–2020); 
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 12. Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice 
și constelații, proiect UEFISCDI (codul proiectului: PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277; 2021–
2023). 

– bursă de cercetare postdoctorală „Fernand Braudel” – Ville de Paris, acordată de „Fondation Maison 
de Sciences de l’Homme” (februarie-aprilie 2008); titlul proiectului de cercetare: La construction de 
l’image identitaire en milieu multiculturel. Une approche de sociolinguistique interactionnelle; 

– bursă de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului POSDRU „Societatea bazată pe cunoaştere – 
cercetări, dezbateri, perspective”, ID 56815, Academia Română, Filiala Iaşi (iunie 2010–martie 
2013); titlul proiectului de cercetare: Practici, reprezentări şi comportament (socio)lingvistic în 
context minoritar. Strategii euristice şi perspective metodologice în analiza dimensiunii lingvistice 
a fenomenului migraţionist contemporan; 

– stagii de cercetare, documentare şi diseminare a rezultatelor cercetării la Torino (2008, 2011), 
Paris (2008, 2012), Budapesta (2010, 2011), Madrid (2011, 2018), Salzburg (2012), Neuchâtel 
(2012), Lisabona (2012), Marburg (2016), Palermo (2016), Montréal (2017), Cracovia (2019), 
Köln (2019, 2020); 

 

– redactor-şef al revistei „Philologica Jassyensia”, revistă academică indexată din anul 2015 în 
Clarivate Analytics (fosta Thomson Reuters) – Emerging Sources Citation Index (ESCI), iar din 
anul 2021 în ERIH PLUS; 

– redactor al „Buletinului Institutului de Filologie Română «A. Philippide»” (2007–2016); 

– membru în Comitetul editorial al publicaţiei „Buletin ştiinţific. Fascicula Filologie. Seria A”, revistă 
BDI editată de Universitatea de Nord din Baia Mare; 

– membru al Societăţii de Lingvistică Romanică, Paris; 

– membru al Societăţii Internaţionale de Dialectologie şi Geolingvistică, Bamberg, Germania; 

– membru al Societăţii Române de Dialectologie, Cluj-Napoca; 

– membru al Observatorului European al Plurilingvismului, Paris ; 

– membru al Centrului de Informare asupra Educaţiei Bi- şi Plurilingve, Aosta–Italia ; 

– membru al Reţelei Francofone de Sociolingvistică ; 

– membru al Asociaţiei Culturale „A. Philippide”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ultimei actualizări: 01.10.2021 
 

dr. Florin-Teodor Olariu 
 


