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a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare

TABEL NR. 12 *
DENUMIREA PROIECTULUI Syntactic Doubiing in Rcmanian. A Hi stor: cai and Comparative Approacb CATEGORIA DE PROIECT: Postdoctorat

CONTRACT DE FINANŢARE
NR D A T A
oo n , on V DURATA CONTRACT 30 DE LUNI
o U .U 4 .Z U l  o

ACRONIM PROGRAM P N -li-R U -P D -2 0 12-3-0490

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE Şl ALTE SURSE) 2 9 4 4 7 0  LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE (BUGET DE STAT) 294470 LEI

REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN 1 .....- r n u c n D v  a d t c i ;  n m  nn u T C A C T in  xid ero/om n
CIECTORULU! DE PROEICT (DREPTURI DE AUTOR) 2 .... CONFORM ART 6n DIN ^CNTRACTUL NR 88/2^1 3

1) DENUMIRE REZULTAT4 A rtic o le  ş tiin ţif ic e , p re z e n tă r i la c o n fe r in ţe  in te rn a ţio n a le
2) CATEGORIA REZULTATULUI

(conform art. 74, O.G. 57/2002)
Rezultat fina l R ezultate5

interm ediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2 1 documentaţii, stucii, lucrări z 21
2,2 planuri, scheme LJ [J
2,3 tehnologii 1 ] □

denumirea persoanei juridice executante (persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obţinut rezultatele cercetării, în mod nemijlocit, conform art.
74 alin. (3) din O.G. nr. 57/2002)
1 se completează o singură dată. la 30 de zile de la daia aprobării raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare 
- se completează denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obţinerea rezultatului
4 se trece denumirea rezultatului cercetării (nu se trece denumirea proiectului)
5 se bec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot f utilizate / valorificate independent de includerea în rezultatul fina!



2.4 procedee, metode □ □
2.5 produse informatice p —'

2.6 reţete, formule □
2.7 obiecte fizice / produse LJ p

2.8 brevet invenţie / altele asemenea | ] □
3.1 soluţie/ model conceptual
3.2 model experimental/

3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3.3 prototip □
3.4 instalaţie pilot sau 
echivalent

P

3.5 a lte le ......................... 0

4.1 tehnologiile societăţii 
informaţionale

□

4.2 energie j~~]

4.3 mediu | i

4.4 sănătate □

4) DOMENIUL DE CERCETARE
4.5 agricultură, securitatea şi 
siquranţa alimentară □

4.6 biotehnologii □
4.7 materiale, procese şi 
produse inovative

□

4.8 spaţiu şi securitate f~~]

4.9 cercetări socio- 
economice şi umaniste

~7

5) DOMENII DE APLICABILITATE8 72 Cercetare-dezvoltare
6.1 produs nou LJ
6.2 produs modernizat p

6.3 tehnologie nouă p

6) CARACTERUL INOVATIV 6 4 tehnologie modernizată p
Studii; no:; ne baza unei hihlioorafii moderne as..ora dublării sintactice în limba română9

6.5 serviciu nou □
6.6 serviciu modernizat □

6.7 a lte le .............................. e

INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

documentaţie tehnico-economicâ pi

cerere înregistrare brevet de invenţie □  nr........................ d a ta ...............

brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) □  nr........................ d a ta ...............

'  se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de funcţionare specifici rezultatului fina!
se inserează poza rezultatului / produsului final

7 conform CAEN 2008. 2 c ifre
justificare (se explică. în maximum 100 caractere, în ce constă noutatea)



cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate □ nr..... ................data ...............
modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, 

i internaţional)
□ nr...... ................d a ta ...............

cerere înregistrare marcă înregistrată □ nr...... ................d a ta ...............

mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) □ nr...... ................d a ta ...............

cerere înregistrare Copyright □ nr..... ................d a ta ...............

■ înregistrare Copyright (naţional, european, internaţional) [H nr..... ................d a ta ...............

cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. □ nr..... ................d a ta ...............
înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional, 
european, internaţional)

□ nr...... ................d a ta ...............

TABEL NR. 210

7)■ ■ VALO R IF ICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE I. C om unicări ş tiin ţifice

1) Blanca Crailor, Vocativul în limba română veche, la Al 13-lea Colocviu internaţional al Departamentului de lingvistică, 
Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 13-14 decembrie 2013
2) Blanca Croitor, Carmen Mîrzea Vasile, Agreement of Romanian superlative adverbs. la The Inteifaces o f Adjective and 
Adverb in Românce and English , Universitatea din Graz, Austria, Departamentul de Filologie romanică, 5 -7  iunie 2014.
3) Blanca Croitor, Dublarea sintactică în textele dialectale, la Cea de-a XVI-a ediţie a Simpozionului Internaţional de 
Dialectologie, Dialectologia românească în contemporaneitate. Cluj-Napoca. institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil 
Puşcariu" şi Societatea Română de Dialectologie, 11-12 septembrie 2014.
4) Blanca Croitor, Dublarea obiectului direct în româna veche, la A X lli-a ediţie a Simpozionului Internaţional anual al 
Institutului de Filologie Română „A. Philippide", în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Phiiippide", Limba şi cultura română: 
abordări interne şi perspective externe, laşi, 17-19 septembrie 2014.
5) Blanca Croitor, Clitic doubling in old Romanian: Between syntactic variation and grammaticalization, la Cel de-al XIV-I 
Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică. Facultatea de Litere a Universităţii din 3ucureşfi, Variaţia lingvistic 
Probleme Actuale, 28-29 noiembrie 2014.
6) Blanca Croitor, Ion Giurgea, Some notes on relative supedatives. la The 17,h Annual Ccnference of the English Department. 
o'ganizată de Departamentul de Limba Engleză de ia Facultatea de Limbi şi Literata' Străine, Universitatea din Bucureşti, 4 -6  
iunie 2015.
7) Blanca Croitor, Ion Giurgea, Relative supedatives and Deg-raising, la Budapest Linguistics Conference (BLINC 2015), 
organizată de Eotvos Lorând University, the Department of English Jnguistics in the School of English and American Studies 
of ELTE (Co-organizatori: Facultatea de Ştiinţe Umaniste din cadrul ELTE şi Institutul de Lingvistică al Academiei Ungare de 
Ştiinţe), 18-20 iunie 2015.
8) Blanca Croitor, The grammaticalization of clitic doubling in Romanian, la 2015 Annual Meeting o f the Linguistics Association 
of Great Britain (LAGB 2015), desfăşurată la University College London, 15-18 septembrie 2015.
9) Blanca Croitor, On clitic doubling in Romanian, la 52nd International Prof. Adurs Ozols Conference „Grammatical and lexical 
variance in language system", Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea din Riga, Letonia, 17-18 martie 2016,

II. A rtico le  ş tiin ţifice , în reviste si vo lum e colective de s tud ii

se completează în termen de 10 zile de la data finalizări activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării 
se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetări;
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1) Bianca Croitor, Vocative markers in Old Romanian. in Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu. Alexandru Nicolae (eds.), Limba 
română: diacronie şi sincronie în studiul limbii române (I). Actele celui de-al 13-lea Colocviu Internaţional al Departamentului 
de Lingvistică (Bucureşti, 13-14 decembrie 2013), Bucharest, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014, p. 77-86.
2) Bianca Croitor, „Clitic doubiir.g o l the direct object in old Romanian. The period untii 1640", published in The Romanian 
Language and Culture: Internai Approaches and Externai Perspectlves. Proceedings, :asi, 17-19 September 2014, edited by 
Luminiţa Botoşineanu and Ofelia Ichim, Roma, Aracne Editrice, Italia, 2015, p. 63-72.
3) „Dublarea sintactică în limba română din perspectivă tipologică", în Limba română, LXV, 2016, nr. 1, p. 61-73.
4) „Dublarea sintactică în textele dialectale”, în Veronica Vlasin (coord.), Lucrările Celui de-al XVI-lea simpozion internaţional 
de dialectologie (Cluj-Napoca, 11-12 septembrie 2014). Cluj-Napoca, ea. Argonaut / Scriptor, 2016, p. 105-125.
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D ire c to r de proiect.C' ro i t o r 11 e a na- B l a nea

' 2 se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)
•3 se vor trece -"umărul şi data ia cam a fes: încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care începe 
negocierea şi se precizează cocul procedurii specifice, aprobată la nivelul organu:ui cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se realizează 
valorificarea rezultatelor obţinute In urma activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
‘ 4 vânzare proaus/tehnologie. furnizare servicii: închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit: transfer drepturi de proprietate intelectuală; 
’ 5 se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării;
' : valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi.

se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website)
se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor ce rce tă ri, anual, pentru o perioadă de 5 ani

‘ numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de evidenţă şi a! persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabi responsabil cu verificarea datelor.


