
 1 

 

Raport științific și tehnic privind activitatea desfășurată în etapa 1 (aprilie-decembrie 

2021) a proiectului de cercetare „Mărcile metalingvistice între lexic, gramatică, discurs. 

Abordare diacronică“, PN-III-P4-ID-PCE-2020-1505 

 

Site : www.metamem.ro  

 

Contractor: Universitatea Alexandru Ioa Cuza Iași 

 

Director de proiect: Conf. dr. Anca Cristina Petraș   

 

 

 

Rezumatul etapei 

 

 

Conform planului de lucru asumat prin contractare, etapa 1 (aprilie-decembrie 2021) a 

fost consacrată identificării mărcilor metalingvistice în corpusuri contemporane și stabilirii 

cadrului de analiză. 

Activitățile proiectate în această etapă în vederea îndeplinirii obiectivelor acestei etape 

au vizat: descrierea configurațiilor construcțiilor frastice; analizarea gradelor de fixitate ale 

construcțiilor identificate ; realizarea primelor analize privind apariția și evoluția unităților 

supuse examinării ; lansarea apelului de comunicări pentru conferința internațională care va 

avea loc anul următor ; efectuarea de sejururi de documentare și cercetare ; prezentarea de 

comunicări la conferințe. 

Au fost realizate 7 articole care au fost publicate / acceptate spre publicare / supuse spre 

evaluare în reviste indexate în baze de date internaționale, volume colective, acte de conferință 

(v. II.5). 

Au fost prezentate 6 comunicări la conferințe internaționale (v. II.6.1.) și au fost 

realizate 2 stagii de documentare / cercetare în străinătate. 

 

   

Descrierea științifică și tehnică 

 

 

I. Corpusurile care au servit la identificarea mărcilor metalingvistice au putut fi analizate în 

funcție de următoarele axe: 

I.1. scris /vs/ oral 

 - pentru limba franceză în spațiul francofon (Trésor de la langue française au Québec, 

Fichier lexical http://www.tlfq.ulaval.ca/fichier/; Corpus de français parlé au Québec, 

https://applis.flsh.usherbrooke.ca/cfpq/; CFPP2000 = Discours sur la ville/Corpus de français 

parisien des années 2000, Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle http://cfpp2000.univ-paris3.fr; 

ESLO = Enquêtes sociolinguistiques à Orléans, Université d’Orléans http://eslo.huma-num.fr/; 

http://www.metamem.ro/
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OFROM = Corpus oral de français parlé en Suisse romande, Université de Neuchâtel 

http://www11.unine.ch/); Corpus Arrighi (2005) = Arrighi L. (2005), Étude morphosyntaxique 

du français parlé en Acadie : une approche de la variation et du changement linguistique en 

français, PhD dissertation, Université of Avignon, volume II: corpus (1), volume III: corpus (2);  

Corpus Falkert (2010) = Falkert A. (2010), Le français acadien des Îles-de-la-Madeleine. Étude 

de la variation phonétique, Paris, L’Harmattan, Corpus (CD-ROM); Corpus Petraş (2016 [2008]) 

= Petraş C. (2016), Contact de langues et changement linguistique en français acadien de la 

Nouvelle-Écosse. Les marqueurs discursifs, Paris, L’Harmattan, Corpus (CD-ROM); Corpus 

Wiesmath (2006) = Wiesmath R. (2006), Le français acadien. Analyse syntaxique d’un corpus 

oral recueilli au Nouveau-Brunswick / Canada, Paris, L’Harmattan, Corpus (CD-ROM) 

 

 - pentru limba română: Dascălu Jinga L. (2014), Corpus de română vorbită (CORV). 

Eşantioane, Academia Română, Oscar Print; Hoarţă Cărăuşu L. (coord.) (2005), Corpus de 

limbă română vorbită actuală, Iaşi, Editura Cermi. 

 

I.2. tip de discurs 

 - literar: Frantext, https://www.frantext.fr; Muzeul Digital al Romanului Românesc, 

www.revistatransilvania.ro/mdrr; Biblioteca digitală a Bucureştilor (http://digibuc.ro/); 

CoRoLa (http://corola.racai.ro); Corpus electronic al textelor românești vechi (1521-1640) 

(http://www.textvechi.ro); Intratext, http://www.intratext.com 

(http://www.intratext.com/RUM/) 

 - presă: Retronews https://www.retronews.fr; Gallica 

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop; http://www.gandul.info, 

http://www.catavencii.ro, http://www.romlit.ro, http://www.curierulnational.ro 

 - științific: ScienQuest, Cain, Persee, Semen 

  

 Corpusurile au fost repartizate astfel în vederea analizei: corpusurile literare (Raluca 

Balațchi, Cristina Petraș), corpusurile orale (Cristina Petraș), corpusurile de presă (Sonia 

Berbinski, Daciana Vlad), corpusurile de discurs științific (Sonia Berbinski, Daciana Vlad). 

  

 

II. Obiectivele fixate prin planul de lucru au fost îndeplinite după cum urmează : 

 

 

II.1. Descrierea configurațiilor construcțiilor frastice 

  

Este vorba despre construcții sintactice autonome cu grad de fixitate variabil, inserate 

ca discurs secund într-un discurs principal, sub forma unor propoziții incidente, în poziție 

mediană sau finală, pentru a reformula sau comenta discursul principal: 

Je dirais simplement que ce n’est pas un livre comme les autres. Mais son originalité 

est, je pèse mes mots, absolue. (Semen, 31/2011, p. 200) 

 

In limba franceză au putut fi identificate construcții paranteze metaenunțiative construite în 

jurul unui  
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a) verb de tip dire (+ vouloir/pouvoir) / (a spune, a zice în limba română) 

b) verbului vouloir - utilizat în aceste construcții verbul vouloir suferă un proces de 

desemantizare : si tu veux, si vous voulez 

- valoarea pragmatică : menținerea sau refacerea consensului co-enunțiativ în urma utilizării 

unui termen care ar putea fi considerat ca inadecvat 

 

 je prends le bus régulièrement et ça ça change l'appréhension d' Paris de de pas 

travailler parce que + on + + on c'est vrai qu'j'me sens plus encore parisienne 

qu'avant si tu veux de de + de de jongler avec tout ça et surtout de beaucoup 

plus marcher à pied (CFPP2000) 

 

Alte verbe : s’appeler (comment (que) ça s’appelle, je ne sais pas comment ça s’appelle, ce 

qu’on appelle) 

 

c) unui nucleu de tip Verb + substantiv (mot, terme, euphémisme) 

 

- V : excuser (excusez le mot) – atenuează o formulare care ar putea părea brutală : 

 Parler de guerre propre, de reconstruction alors que Bagdad est sous les bombes, 

négocier des contrats pour cette reconstruction et se partager, tels des 

charognards, – excusez le mot –, la dépouille d’un pays dont les habitants se 

battent encore […] ne peut pas être accepté (books.google.ro, 31.05.2015) 

 

Alte exemple :  

-  je n’hésite pas à employer le mot/le terme, il n’y a pas d’autre mot, tranchons le mot, ce n’est 

pas un grand mot  

 Pape François : la division des chrétiens est « un scandale, il n’y a pas d’autre 

mot » (http://www.famillechretienne.fr, 31.05.2015) 

 

- pour (n’)utiliser (qu’)un euphémisme, c’est un euphémisme, etc.  

 Il s'agit bel et bien d'une véritable lutte contre l'échec à l'université ou, pour 

utiliser un euphémisme à la mode, d'une véritable « pédagogie de la réussite ». 

(books.google.ro, 31.05.2015) 

 

Au fost identificate următoarele tipuri de structuri: 

• structuri asertive : je veux dire, je peux dire, j’allais dire, on va dire, j’ose dire ; 

• structuri interogative : comment dire ?, comment dirais-je ?, est-ce que je peux dire ?; 

• structuri injonctive : disons, excusez le mot, tranchons le mot ; 

• structuri negative : je ne dis pas, je ne dirais pas ; 

• comparative metaenunțiative: comme on dit, comme dit N, comme tu dis ; 

• construcții ipotetice : si on peut dire, si je peux dire, si j’ose dire ; 

• construcții de tipul incidentă introdusă prin que : qu’il appelle, qu’il appelait, qu’il 

appelont, qu’on appelle  (X qu’il appelont, X qu’on appelle) ; 

• construcție relativă perifrastică : ce qu’on appelle X 

http://www.famillechretienne.fr/


 4 

 

Expresiile identificate prezintă valori pragmatice precum: 

• asumarea explicită de către locutor a discursului principal: X, je peux dire X' ; X, je dis 

bien X ; X, j’ose dire : 

alors c'était tout de même des gens un peu spéciales + et les femmes + de peintres + 

s- sont je peux dire merveilleux ++ les femmes tous les femmes de peintres c'était 

des femmes extraordinaires (CFPP2000) 

 

• asumarea unei variante dezambiguizate sau corectate a discursului anterior: X, je veux 

dire : 

spk3 spk4 : (1) mais c’est voilà (2) oui 

spk1 : enfin la façon normale la façon récente je veux dire 

spk3 : voilà (CFPP2000) 

 

• asumarea discursului principal + descrierea modului de enunțare : 

C’est... Je le dis en toute sincérité, du fond du cœur. 

(http://dictionnaire.reverso.net, 30.05.2015) 

 

• asumare care anulează o auto-corectare : X, non X, je dis bien X 

• căutarea consensului în vederea asumării partajate: X, disons : 

spk2 spk3 : (1) oui un peu plus la jeunesse + oui euh (2) oh une adolescence un 

peu tardive disons quand on avait vingt ans (CFPP2000) 

 

• asumare rezervată: si on peut dire, si je peux/puis dire, si j’ose dire : 

spk2 : alors + est-ce que ma grand-mère est arrivée avant ma mère oui ma m- ma 

mère est arrivée avant oui 

  spk1 : d'accord donc c'est un peu votre mère qui a choisi si je puis dire 

  spk1 spk2 : (1) le l'arrondissement (2) oui voilà oui (CFPP2000) 

 

• asumare suspendată: X, comment dire, X' ; X, comment dirais-je, X’ ; X, est-ce que je 

peux dire X' ? : 

+ dans le dans le comment dans l'immeuble en face + les gens heu comment 

dire comment vous expliquer le malaise que j'ai ressenti + je me suis sentie un 

petit peu diminuée (CFPP2000) 

 

• neasumarea discursului principal : j’allais dire, je ne dis pas X 

  non j'ai l'impression qu'à Montreuil maintenant quand je suis parti même avant 

qu' je parte y avait une large population j'allais dire de la bourgeoisie moyenne 

+ c'qu'on appelle bobo entre guillemets des gens qui gagnent pas mal d'argent 

mais qui votent à gauche comme on dit (CFPP2000) 
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Equivalențe în limba română 

 

 În vederea analizării mărcilor metaenunțiative în limbile franceză și română într-o 

perspectivă comparativă, s-a adoptat, pe de o parte, un demers traductologic, pe de altă parte, 

s-au identificat expresiile echivalente în cele două limbi pornind de la diferitele corpusuri. 

În ceea ce privește primul tip de abordare, Raluca-Nicoleta Balaţchi a analizat 

problematica traducerii mărcilor metalingvistice, lucrând pe un corpus de eşantioane de texte 

literare traduse din limba franceză în limba română : Hector Malot, Sans famille/ Singur pe 

lume, 11 traduceri în limba română apărute între 1922 şi 2012 ; Antoine de Saint-Exupéry, Le 

Petit Prince / Micul Prinţ, 9 traduceri în limba română apărute între 1962 şi 2016 ; Daniel 

Pennac, Chagrin d’école, 1 traducere apărută în 2016 ; Raymond Queneau, Zazie în metrou, 1 

traducere şi 3 reeditări în 2001, 2004, 2008.  

Metodologia urmată a fost cea specifică criticii şi istoriei traducerii, prin comparaţia 

originalului în limba franceză cu traducerile publicate în limba română de-a lungul timpului, 

dar şi a diverselor traduceri ale aceluiaşi original în diacronie, existenţa unor versiuni apărute 

la distanţă mai mult sau mai puţin semnificativă de timp permiţând o evaluare în diacronie dar 

şi în sincronie a funcţionării unităţilor lingvistice din categoria mărcior discursive.  

S-au analizat astfel mărcile din sfera verbului dire [a zice] cu valoare metadiscursivă 

sau/ şi de reformulare (disons/ dis-donc, c’est-à-dire, faut dire, pour ainsi dire, je veux dire, 

comment dire, je dirais) şi structurile echivalente din limba română, propuse de traducători, 

fiind discutate atât frecvenţa unor structuri în defavoarea altora, corelarea cu prezenţa şi 

valoarea acestora în corpusurile de limbă română vorbită (Româna vorbită actuală ROVA, cf. 

Laurenţia Dascălu-Jinga, 2011) cât şi gradul de prezervare a statutului de marcă discursivă prin 

trecerea în limba ţintă, existând numeroase cazuri în care aceste formule, în ciuda existenţei 

unui corespondent direct, sunt reformulate/ completate sau chiar omise. Aceste intervenţii ale 

traducătorilor sugerează că marcile discursive, în general, sunt unităţi dinamice, care ţin de 

pragmatica textului, şi obligă nu la o simplă echivalare ci la o interpretare a valorii lor în discurs, 

prin raportarea normei la uz dar şi a normei obiective la norma subiectivă.  

 

În al doilea rând, Daciana Vlad a identificat, prin analiza paralelă de corpusuri de limbă 

franceză și de limba română, următoarele situații : 

 

Paranteze cu echivalent direct în română (transfer direct) 

• fr. comme tu dis – roum. cum zici tu (traducere directă cu o permutare la nivelul grupului 

S-V) 

Dacă te-ai născut, cum zici tu, cu talent, du-te drept la el şi nu asculta sfatul care 

te abate de la matcă. (http://www.citate-celebre-cogito.ro, 3.02.2016) 

 ‘Si tu es né, comme tu dis, avec un tel talent, va droit vers lui et n’écoute pas le 

conseil qui t’écarte de la bonne voie.’ 

• fr. je le dis en toute sincérité – roum. o spun cu toată sinceritatea : 

O spun cu toată sinceritatea, sunteţi cel mai bun premier din câţi a avut până 

acum Republica Moldova. (commentaire sur Facebook, 3.02.2016) 
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‘Je le dis en toute sincérité, vous êtes le meilleur Premier ministre de tous les 

Premiers ministres que la République de Moldavie a eus jusqu’à présent.’ 

 

• fr. si tu veux/si vous voulez – roum. dacă vrei/vreţi: 

Dascăl de NOTA 10: „Este forma mea de manifest, de luptă, dacă vreţi, cu 

sistemul” 

(http://www.gandul.info, 10.07.2016) 

‘Un enseignant BRILLANT : « C’est ma façon de manifester, de lutter, si vous 

voulez, contre le système ».’  

• fr. je dirais – roum. aş zice (eu): 

 

"Tensiune de aviator, aş zice eu." (https://www.wattpad.com, 3.02.2016) 

 ‘Une tension d’aviateur, je dirais.’ 

 

Transfer indirect cu schimbarea valorii gramaticale a unor consituenți (fr. transposition) 

a) fr. infinitifv→ roum. conjunctiv 

• fr. je veux dire – roum. vreau să spun /vreau să zic (fam.): 

Toţi avem o datorie. La bancă, vreau să zic (http://www.catavencii.ro, 

3.02.2016) 

 ‘On a tous un/e devoir/dette. À la banque, je veux dire.’ 

• fr. comment dire – roum. cum să spun/cum să zic: 

Domnule Iohannis, vreţi vă rog frumos să ne… cum să zic, conduceţi? (Blog, 

Google, 3.02.2016) 

‘Monsieur Iohannis, voulez-vous je vous prie nous… comment dire, gouverner?’ 

• fr. j’allais dire – roum. era să spun / era să zic  

tot asta cu osama, era să zic "obama"  

(http://www.9am.ro/comentarii/articol/187031, 3.02.2016) 

  ‘la même histoire d’osama, j’allais dire « obama »’ 

• fr. si j’ose dire – roum. dacă pot să spun aşa  

Salutare tuturor! Am ceva ce "mă frământă" dacă pot să spun aşa.  

(http://www.tpu.ro/adolescenti, 3.02.2016) 

  ‘Salut tout le monde ! Il y a quelque chose qui « me travaille », si j’ose dire 

• fr. pour utiliser un euphémisme – roum. ca să folosesc un eufemism 

Ele [aceste cărți] răspund unui interes legitim nu numai faţă de un segment multă 

vreme practic interzis al literaturii noastre, (…) ci şi faţă de o parte importantă a 

literaturii române care s-a scris în condiţii diferite, ca să folosesc un eufemism, 

faţă de acelea în care, de bine-de rău, s-a putut scrie în ţară… 

(http://www.romlit.ro, 10.07.2016) 

 ‘Ils [ces livres] répondent à un intérêt légitime non seulement pour un segment de 

notre littérature longtemps pratiquement interdit, (…) mais aussi pour une partie 

importante de la littérature roumaine qui a été écrite dans des conditions 

différentes, pour utiliser un euphémisme, par rapport à celles dans lesquelles, tant 

bien que mal, on a pu écrire en Roumanie…’ 

http://www.gandul.info/
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b) fr. construcție personală → roum. construcție impersonală 

• fr. si on peut dire – roum. dacă se poate spune aşa  

Subiecte științifico-fantastice, cât mai fantastice, dacă se poate spune așa, au 

fost puse pe peliculă (Ziua Independenței, The Matrix). 

(https://ro.wikipedia.org, 10.07.2016) 

‘Des sujets science-fiction, les plus fictionnels possible, si on peut dire, ont été 

portés à l’écran (Le Jour de l’Indépendance, The Matrix).’ 

  

b) schimbarea structurii actanțiale a parantezei sursă 

• fr. ça s’appelle – roum. (așa) îi zice  

După cum blogărul nu are timp de reflecție, nici cititorul său nu mai are timp să 

vadă ce mai scrie și alt împătimit de virtual. Ce să-i faci, free market, așa îi 

zice… (http://www.gandul.info, 13.07.2016) 

 ‘Tout comme le blogueur n’a pas le temps de réfléchir, son lecteur n’a plus le 

temps de voir ce qu’écrivent d’autres accros à l’espace virtuel. On n’y peut rien, 

free market, ça   s’appelle…’ 

 

Transfer indirect cu schimbarea valorii semantice a unor consituenți (fr. modulation) 

 

• fr. excusez le mot – roum. scuzaţi exprimarea  

Tinerii din stradă cer altora ireproşabilitatea (scuzaţi exprimarea) morală şi 

profesională pe care nu şi-o cer de la ei înşişi. (commentaire sur 

http://www.anacronic.ro, 3.02.2016) 

 ‘Les jeunes qui manifestent dans la rue exigent des autres l’irréprochabilité 

(excusez le mot) morale et professionnelle qu’ils n’exigent pas d’eux-mêmes.’  

 

• fr. je pèse mes mots – roum. şi-mi măsor cuvintele  

Mărturisesc – şi-mi măsor cuvintele – că în puţine cărţi am respirat, insinuată cu 

atîta forţă artistică de persuasiune, ideea că dragostea poate răscoli seismic o fiinţă 

pînă la pulverizare. (http://www.pruteanu.ro/CroniciLiterare, 12.07.2016) 

 ‘J’avoue – et je pèse mes mots – qu’il y a peu de livres où j’ai pu respirer l’idée, 

insinuée avec tant de force artistique de persuasion, que, tel un tremblement de 

terre, l’amour peut secouer l’être humain jusqu’à son atomisation.’ 

   

Echivalență globală 

 

• fr. je n’hésite pas à employer le mot – roum. nu ezit s-o (să-l) numesc ‘je n’hésite pas à 

la (le) nommer’ / nu ezit s-o spun ‘je n’hésite pas à le dire’  

Profesia noastră ne permite, [...] nu numai să receptăm corect fenomenele 

economice şi sociale, ci să şi oferim expertiza necesară pentru contracararea 

unora dintre efectele crizei, ale acestei crize – pe care nu ezit s-o numesc – 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Filmul_%C8%99tiin%C8%9Bifico-fantastic
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nenorocită, o criză care pare fără sfârşit. (http://www.curierulnational.ro, 

17.07.2016) 

 ‘Notre profession nous permet, [...] non seulement de saisir de manière correcte 

les phénomènes économiques et sociaux, mais aussi de fournir l’expertise 

nécessaire pour contrecarrer quelques-uns des effets de la crise, de cette crise – 

je n’hésite pas à employer le mot – maudite, une crise qui semble ne jamais 

prendre fin.’ 

 

• fr. il n’y a pas d’autre mot – roum. nu-i pot spune altfel/că altfel nu-i pot spune ‘(car) je 

ne peux pas l’appeler autrement’  

În Cologne au fost cei mai mulți bădărani, că altfel nu le pot spune, în gașcă de 

aproximativ 1000. (https://gandestecurat.wordpress.com, 3.02.2016) 

‘À Cologne la plupart des gens étaient des brutes, il n’y a pas d’autre mot, dans 

des bandes de 1000 personnes environ.’ 

 

• fr. tranchons le mot – roum. să spunem lucrurilor pe nume ‘appelons les choses par leur 

nom’ : 

Greu să uit aroganța și – să spunem lucrurilor pe nume – mitocănia unei Maria 

Banuș, poetă oficială, suficientă și superioară, intrată pe atunci și în manualul 

școlar. (https://books.google.ro, 13.07.2016) 

‘Difficile à oublier l’arrogance et – tranchons le mot – la grossièreté d’une Maria 

Banuș, poétesse officielle, suffisante et supérieure, qui était même entrée dans 

les manuels scolaires à l’époque.’ 

 

• fr. c(e)’(n)est pas un grand mot – roum. şi nu spun vorbe mari’  

Îmi voi aminti mereu de OMUL Ion Cojar. De cavalerismul, acel cavalerism 

rafinat, elegant, cu care ştia să dea valoare femeii, acea frumuseţe de suflet cu 

care ştia să încânte, să dea linişte şi siguranţă. Era, iată, vorbesc la trecut, un 

monument, şi nu spun vorbe mari. (http://www.agero-stuttgart.de) 

‘Je me souviendrai toujours de l’HOMME Ion Cojar. De sa conduite 

chevaleresque, raffinée et élégante, avec laquelle il savait mettre en valeur la 

femme, cette noblesse de l’âme avec laquelle il savait charmer, apaiser, rassurer. 

C’était, me voilà parler de lui au passé, un monument, et ce n’est pas un grand 

mot.’ 

 

II.2. Analizarea gradelor de fixitate ale construcțiilor frastice identificate 

 

Analiza gradelor de fixitate permite identificarea expresiilor care cunosc un uzaj 

generalizat, care se lexicalizează, devenind veritabile mărci. În corpusurile analizate s-au 

constatat următoarele tipuri de construcții în funcție de gradul de fixitate: 

• construcții sintactice fixe : X, on dirait / paraît-il / semble-t-il ; X, ça s’appelle ; X, 

comment dire, X' ;  X, si je puis dire, X' ; X, j’allais dire ; X, pour ainsi dire; c’est-à-

dire 
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• construcții sintactice semi-fixe: X, comme on dit / comme tu (le) dis ; X, je veux dire / 

tu veux dire ; X, je peux dire, X'; X, si tu veux/ si vous voulez, aș spune, aș zice, să 

spunem, ca să spun așa  

• construcții sintactice cvasi-libere: X, je le dis en toute sincérité, X'  

 

 

II.3. Realizarea primelor analize privind apariția și evoluția unităților supuse examinării 

 

 O primă analiză diacronică a vizat evoluția expresiei à cette heure spre adverbul 

ast(h)heure și apoi trecerea spre valoarea de marcă discursivă, folosită mai ales în franceza 

vorbită în Canada. Este vorba despre o gramaticalizare produsă încă din franceza medievală, 

indicată prin fenomene precum fixarea, eroziunea fonetică, paradigmatizarea, evoluția 

semantică de la un sens transparent la un sens mai abstract, libertatea de poziție. Consultarea 

diferitelor corpusuri și resurse în diacronie arată că asteure se menține în Franța pe tot parcursul 

secolului XX în literatura regională, fiind recuperat de uniii scriitori. În ceea ce privește evoluția 

spre valoarea de marcă discursivă, asteure cunoaște aceeași evoluție cu alte adverbe de timp, 

maintenant, or, care au și valoarea de mărci discursive. În cazul schimbării pe care o cunoaște 

asteure, valoarea de marcă discursivă nu apare decât după fixarea construcției (à cette heure nu 

poate funcționa ca marcă discursivă).  

 

 

II.4. Realizarea de sejururi de documentare și cercetare 

 

 Anca Cristina Petraș a efectuat două stagii de documentare și cercetare la Bibliothèque 

Nationale de France (Paris): 15 septembrie-3 octombrie 2021; 10-28 noiembrie 2021. Acestea 

au permis accesul și consultarea resurselor necesare cercetării (bibliografia de specialitate, 

corpusuri și baze de date textuale, arhive sonore – de exemplu, Fonds Geneviève Massignon). 

 

 Rezultatetele cercetării s-au materializat prin redactarea de articole și prin prezentarea 

de comunicări la conferințe. 

 

II.5. Articole publicate / acceptate / în curs de evaluare în reviste indexate în baze de date 

internaționale și / sau volume colective 

 

Reviste indexate în baze de date internaționale 

 

1) Petraș, Cristina, « Asteure, archaïsme et changement linguistique : éclairages réciproques 

des français nord-américains et des français de France », articol publicat în Linx, no. 82 / 2021, 

https://doi.org/10.4000/linx.8025 (Open Edition Journals, Crossref, Persee.fr) 

2) Petraș, Cristina, « Traitement des emprunts à l’anglais dans les contes de tradition orale 

acadiens », articol acceptat spre publicare în Revue Roumaine d’Etudes Francophones, no. 12 

/ 2020 (va fi publicat în decembrie 2021), pp. 282-303 (ErihPlus, DOAJ). 

3) Balaţchi, Raluca-Nicoleta, « Marqueurs (méta)discursifs et stratégies traductives: dis 

donc et disons à l’épreuve de la traduction littéraire », articol care va apărea în CONCORDIA 
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DISCORS vs DISCORDIA CONCORS: Researches into Comparative Literature, Contrastive 

Linguistics, Cross-Cultural and Translation Strategies, ISSN 2065-4057, e-ISSN 2457-8835, 

nr. 13-14/2021, Editura Universităţii din Suceava (ErihPlus). 

4) Balaţchi, Raluca-Nicoleta, « Faut dire : un marqueur discursif ? Quelques considérations sur 

le statut et les défis de traduction d’un "introducteur conversationnel" en français familier », 

articol supus evaluării pentru publicarea în revista Etudes Interdisciplinaires en Sciences 

Humaines, nr. 8, Tbilisi, Editura Universităţii de Stat Ilia, ISSN 1987-8753. 

 

Volume colective 

 

5) Vlad, Daciana, « Tours dialogiques à orientation discursive polémique : des formules ? », 

articol acceptat, care va fi publicat în 2022 în Hilgert, E., Kleiber, G., Palma, S., De la 

pertinence de la formule en linguistique, Editions Lambert-Lucas. 

 

Acte de conferință 

6) Balaţchi, Raluca-Nicoleta (2021), « Reformuler, de la langue source à la langue cible dans 

la traduction littéraire » in Limbă, creativitate, cultură –structuri de rezistenţă ale fiinţei umane, 

Actele Colocviului celei de a XVIa ediţii a Colocviului Internaţional de Stiinţe ale Limbajului, 

Eugen Coşeriu, 24-25 septembrie 2021, Chişinău, Editura Universităţii de Stat, ISBN 978-

9975-158-66-4, pp. 186-190. 

7) Petraș, Cristina, « De l’approximation ou du refus de dénomination dans Un fin passage de 

France Daigle », in Felicia Dumas (éd.), Actes du colloque le Seuil, Journées de la 

Francophonie, 28-29 mai 2021, Editions Junimea, Iași. 

  

 

II.6. Prezentarea de comunicări la conferințe 

 

II.6.1. Rezultatele cercetării au fost diseminate prin prezentarea de comunicări la conferințe  

internaționale : 

1) Anca Cristina Petraș, « De l’approximation ou du refus de dénomination dans Un fin passage de 

France Daigle », comunicare prezentată la a 25-a ediție a Conferinței internaționale Journées de la 

Francophonie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Le Seuil, 28-29 mai 2021. 

2) Raluca-Nicoleta Balaţchi, « Reformuler, de la langue source à la langue cible dans la 

traduction littéraire », comunicare prezentată la Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale 

Limbajului, Eugen Coşeriu, ediţia a XVI-a Limbă, creativitate, cultură – structuri de rezistenţă 

ale fiinţei umane, Chişinău, 24-25 septembrie 2021. 

3) Anca Cristina Petraș, « Comme de fait et comme de raison dans les français nord-américains : 

héritage, innovation ou développements parallèles en français hexagonal et français 

régionaux ? », comunicare prezentată la Conferința internațională Stéréotypes et clichés, 

Universitatea Craiova, 28-29 septembrie 2021. 

4) Daciana-Lavinia Vlad, « Sur le caractère formulaire de quelques phrasèmes à orientation 

discursive polémique », comunicare prezentată la Conferința internațională Stéréotypes et 

clichés, Universitatea Craiova, 28-29 septembrie 2021. 
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5) Raluca-Nicoleta Balaţchi, « Faut dire : un marqueur discursif ? Quelques considérations sur 

le statut et les défis de traduction d’un "introducteur conversationnel" en français familier », 

comunicare prezentată la Colocviul Internaţional CODFREURCOR, ediţia a IX-a, Langues en 

dialogue : traduire, enseigner, communiquer promouvoir la diversité en français, 4-5 

noiembrie 2021. 

6) Petraș, Cristina, « Marqueurs métalinguistiques et rapport aux langues dans des corpus oraux 

francophones », comunicare prezentată la Conferința internațională « Langage(s), Discours et 

Traduction » (a 6-a ediție), La justesse de(s) lang(u)age(s), le langage de la justice, 

Universitatea București, 29-30 noiembrie 2021. 

  

 Propunerea de comunicare « Constructions parenthétiques autour des verbes dire en 

français et a spune/a zice en roumain. Quelle part pour la reformulation ? », prezentată de 

Cristina Petraș și Daciana Vlad, a fost acceptată de comitetul științific al celei de-a 35-a 

conferințe CERLICO, Dire et redire : bis repetita ?, care va avea loc la Universitatea Rennes 

2, în perioada 20-21 mai 2022.  

 

II.6.2. Proiectul a făcut obiectul unei prezentări în cadrul secțiunii consacrate prezentării de 

proiecte de lingvistică în cadrul Conferinței internaționale « Langage(s), Discours et 

Traduction » (a 6-a ediție), La justesse de(s) lang(u)age(s), le langage de la justice, 

Universitatea București, 29-30 noiembrie 2021. 

 

 

II.7. Lansarea apelului de comunicări pentru conferința internațională care va avea loc anul 

următor 

 

 Conform planului de lucru, echipa grantului va organiza între 8 și 9 iunie 2021 

conferința intitulată „Les marqueurs métadiscurifs : discours, variation, émergence“. Apelul a 

fost lansat și a fost publicat pe site-ul proiectului. Va fi difuzat și pe alte canale de informare 

(Fabula, https://www.fabula.org; Linguist List, https://linguistlist.org). 

 

 

  

 

 

  

Director Proiect,  

 

 

Petraș Anca Cristina 
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