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ARGUMENT  

 

Știința contemporană continuă, prin caracterul său dinamic și perpetuu, să provoace discuții 

aprinse privind reușitele și perspectivele cercetărilor actuale, nivelurile potențiale de 

reconfigurare ale acestora, dimensiunea lor interdisciplinară și/sau interferențială. Plasarea 

studiilor la răspântia mai multor domenii din spațiul epistemologic postmodern pare să dezvăluie 

oportunități încă neexplorate și ademenitoare pentru cercetările mileniului III. Un loc aparte îi 

revine fără îndoială fenomenului lingvistic supus cercetărilor în plan conceptual, praxiologic și 

interdisciplinar prin prisma filosofiei limbajului, semio/sociolingvisticii,  psiho/neurolingvisticii, 

lingvisticii cognitive, dar și în cadrul politicilor lingvistice, teoriilor curriculare, practicilor 

educaționale, didacticii limbilor străine ș.a.   

Colocviul științific național Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii 

franceze contemporane/Dimensions onto-linguistique et curriculaire de l'évolution de la langue 

française contemporaine își propune să se înscrie în albia acestor interconexiuni gnoseologice 

prin prisma performanțelor pedagogice și științifice ale doctorului conferențiar Ion Guțu, șef 

catedră/departament în cadrul Universității de Stat din Moldova, expert științific/coodonator în 

cadrul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Comitetului de Miniștri al 

Consiliului Europei. Profund marcat de știința europeană din domeniu și de colaborarea 

fructuoasă cu savanți notorii din lingvistica și didactica francofonă internațională precum 

Fr.Rastier, J.M.Adam, H.Walter, B.Cerquiglini, J.P.Cuq, J.C.Beacco, S.Borg ș.a., omagiatul vine 

către cea de-a 60-a aniversare ca inițiator și novator în variate domenii ale științei contemporane 

(simbologie, poetică, hermeneutică, semiotică, teorie curriculară ș.a.) și cu un număr 

impresionant de publicații științifice – 300, dintre care 8 monografii, 1 manual internațional, 8 

suporturi de curs, 3 cărți, 60 publicații metodico-didactice, 220 de articole în culegeri, acte, 

reviste naţionale şi internaţionale, ultima fiind contribuția la elaborarea lucrării colective Histoire 

des lettres européennes (Paris, CNRS, 2021). Concomitent, parcursul profesional îi permite să 

devină membru al comitetelor științifice ale revistelor naționale și internaționale (Franța, Grecia), 

conceptor, autor și coordonator al tuturor documentelor de politici educaționale naționale la 

limba străină începând cu anul 1996, fondator al școlii doctorale de Semiotică, semantică, 

stilistică cu teze de doctorat susținute, promotor al direcțiilor științifice ale predecesorilor săi 

universitari V.Banaru, Gr.Cincilei, I.Dumbrăveanu, A.Bondarenco, cărora le-a consacrat 

manifestări științifice internaționale de anvergură.  

Studiile realizate au permis omagiatului, pe de o parte, să redimensioneze imaginarul simbolic 

prin definirea conceptului de semn estetic și elucidarea mecanismului său de constituire, să 

lanseze perspective de examinare a textului literar și a semnului estetic în baza multiplelor 

niveluri de interpretare și de abordare comparată, să evalueze dimensiunile dihotomice a 

semanticii polivalente a semnului estetic, să stabilească tipologia semnului estetic în funcţie de 

nivelurile de interpretare textuală și tipurile de competențe/receptori, să întroducă și să 

promoveze noţiunea de intertextualitate în arealul ştiinţific național, să dezvolte în cadrul 

semanticii interpretative categoriile motivaţiei şi metamotivaţiei semnului lingvistic şi estetic. Pe 

de altă parte, noile viziuni curriculare, bazate pe experiențe europene novatoare, vor fi 

implementate în conceptualizarea inedită a Curricula la Franceza claselor bilingve (2008) prin 

corelarea domeniilor curriculare și a competențelor, în redefinirea și reconceptualizarea 

tipologiei de competențe în cadrul Curriculumului la Limba străină (2018), în dezvoltarea 

cadrului conceptual al Curricula din Aria Limbă și comunicare (2019) la nivel de optimizare 

calitativă a tipologiei de competențe, a sincronizării interdisciplinare a tipurilor de competențe, a 

progresiei și complexificării competenței la nivel de ciclu școlar ș.a.  

Un capitol aparte ține de activitatea francofonă prin care profesorul Ion Guțu a devenit 

personalitate marcantă la nivel național și internațional, datorită contribuției sale multiple și 

complexe la dezvoltarea limbii, literaturii, culturii și civilizației franceze și francofone. Începând 



cu anul 1988, omagiatul efectuează stagieri ştiinţifico-didactice şi culturale prin participarea la 

multiple congrese, simpozioane, colocvii și reuniuni internaţionale în Franţa, Germania, Italia, 

Austria, Grecia, Ungaria, Canada, Spania, Bulgaria, Rusia, România, Ucraina, Armenia, 

Macedonia de Nord, inclusiv ca profesor invitat. La rândul său, va invita în cadrul manifestărilor 

științifice de la USM și din republică personalități marcante ale francofoniei internaționale cu 

atribuirea titlurilor de Doctor Honoris Causa USM sau Membru de Onoare al 

Catedrei/Departamentului pe care le-a condus pe durata celor 16 ani universitari, va coordona 

proiecte internaţionale de cercetare susținute de AUF și va beneficia de burse și mobilități 

francofone.  

Colocviul științific național îşi propune să evidențieze și să dezvolte aceste performanțe ale 

omagiatului, să resuscite dezbaterile asupra subiectelor problematice de natură onto-lingvistică, 

curriculară și didactică atât în baza limbii franceze contemporane, cât și a conexiunilor 

interlingvistice și semiodidactice eventuale. O astfel de abordare a problematicii lingvistice și 

curriculare reprezintă o platformă prealabilă şi deschide perspective pentru discuții mult mai 

ample în conformitate cu subiectul colocvial anunţat, având în vizor mai multe axe știinţifice:  

 Dimensiunea ontică a limbajului uman. Categorii ontice (forma, substanța, dimensiunea 

etc.) și referința extralingvistică (reală, fictivă, nulă). Referința și incidența (internă, externă). 

Corespondențe dihotomice în reprezentarea semanticii interpretative (cantitatea-calitatea). 

Categorii referențiale în constituirea semnului estetic/simbolic (forma, culoarea, numărul, 

temporalitatea, spațialitatea,  ș.a.).  

 Corelația semiotică, pragmatică, stilistică. Tipologia axelor şi sistemelor de comunicare. 

Reconfigurări actuale ale semnului: abordări structurale și funcționale. Tipologii semnice și 

criterii de discriminare. Noi repere de semnificație și comunicare. Procesul real de comunicare 

(enunțarea, contextul, locutorii). Semnul estetic și figurile de stil în textul literar al limbii 

franceze contemporane.    

 Hermeneutica și semantica textuală asimptotică. Reconceptualizarea corelației discurs – 

text în lingvistica franceză. Modalităţi de analiză a discursului. Omogenitatea și eterogenitatea 

caracteristicilor discursive/textuale. Caracterul deschis al textului. Coerenţa şi coeziunea 

textuală. Tipologii textuale și niveluri de analiză/interpretare în baza limbii franceze 

contemporane. Intertextualitate și tipuri de intertexteme.  

 Reconfigurări conceptuale în teoriile curriculare postmoderne. Curriculumul ca sistem 

și metastructură. Tipologia curriculară. Noile viziuni curriculare și sistemul de 

finalități/competențe. Abordarea psiho/sociocentristă și adaptarea la curriculumul disciplinar din 

sistemul educațional național. Inovațiile Curriculumului la Limba română/Limba străină/ Limba 

franceză (2018-2019).   

 Dimensiunea complexă a glotodidacticii contemporane. Didactica limbilor şi teoriile 

lingvistice. Finalități şi competențe. Centrarea şi formarea competențelor în glotodidactica 

aplicată. Abordarea comunicativă și învățarea situată în context. Dimensiunea didactică a 

textului în paradigma educației postmoderne. Abordarea metatextual-axiologică: dimensiunea 

auctorială, societală, lectorială. Tehnologii actuale în predarea lexicului, foneticii, gramaticii 

limbii franceze şi limbilor străine etc. 

Problematica evocată poate fi încadrată în câteva ateliere tematice ce corespund 

preocupărilor ştiinţifice ale omagiatului şi care structurează lucrările Colocviului : 

 

 Filosofia limbajului 

 Semiotica, pragmatica, stilistica 

 Hermeneutica textului 

 Teoriile curriculare postmoderne 

 Glotodidactica  
 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



 

 

Condiţii de participare la Colocviu : 

 

Propunerile de comunicări (titlu şi rezumat – maximum 150 cuvinte) şi datele personale 

(nume, prenume, instituţie) vor fi expediate prin e-mail la adresa departamentului : 

filologie_franceza@yahoo.fr până la data de 21 aprilie 2022.  

Pentru fiecare comunicare individuală vor fi rezervate 20 minute (inclusiv întrebări şi 

discuţii).  

Aprobarea temei de către Comitetul ştiinţific va fi trimisă participanţilor în mod individual 

până la 23 aprilie 2022. Participanţii vor primi programul general cu o săptămână înainte de 

Colocviu.  

Lucrările acceptate vor fi publicate ulterior în Actele Colocviului, tipărite la Centrul Editorial 

al Universităţii de Stat din Moldova. Normele de tehnoredactare sunt anexate. Lucrările in 

extenso (5 -10 pagini) vor fi trimise comitetului de lectură/ştiinţific până la data de 20 mai 

2022 la adresa: filologie_franceza@yahoo.fr. 

Taxă de participare nu este prevăzută. Fiecare participant va primi ulterior câte un 

exemplar al Actelor Colocviului. 

Limbile de comunicare ale colocviului sunt română şi franceza. 

Formularul de înscriere completat va fi trimis sub forma unui fişier ataşat la următoarea 

adresă electronică: filologie_franceza@yahoo.fr până la data de 21 aprilie 2022. 

 

Persoane şi adrese de contact : 
 

Silvia Guțu, conferenţiar universitar, doctor în filologie, vice-preşedintele Comitetului ştiinţific 

al Colocviului : silviacorolenco@yahoo.com 

 

Viorica Moloșniuc, conferenţiar universitar, doctor în filologie, președinte al Comitetului 

organizatoric al Colocviului : viomolosniuc@gmail.com 

 

Lucia Veste, lector universiatr, doctor în filologie, vice-președinte al Comitetului organizatoric 

al Colocviului: lucicaveste63@gmail.com 

 

Adrese de contact pentru comunicarea şi înregistrarea titlurilor şi rezumatelor: 
 

Luminița Colța, master in filologie,  Departamentul de Lingvsică romanică și comunicare 

interculturală : filologie_franceza@yahoo.fr  

Subiectul mesajului : Colocviu Guțu 2022 

 

 

Criterii de redactare a articolului : 

Titlu: majuscule, Times New Roman, bold, corp de literă 14, centrat pe pagină. Titlul va fi urmat 

de un spaţiu de 1,5 cm. 

Autor (prenume, nume) : Times New Roman, bold, corp de literă 12, centrat pe pagină. 

Instituţia (Universitate, Laborator etc.) : Times New Roman, corp de literă 12, centrat pe 

pagină. Spaţiu de două intervalle. 

Rezumat: Times New Roman, corp de literă 11, bold, cursiv, aliniat pe stânga: 15 mm, aliniat 

pe dreapta: 15 mm, alinierea textului stânga-dreapta (justified). Rezumatul va fi expus în 

maximum 10 rânduri în limba engleză. Spaţiu de un interval.  

Cuvinte-cheie : 3-6 termeni, Times New Roman, corp de literă 11, cursiv. Spaţiu de două 

intervale.  

mailto:filologie_franceza@yahoo.fr
mailto:filologie_franceza@yahoo.fr
mailto:filologie_franceza@yahoo.fr
mailto:silviacorolenco@yahoo.com
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Text: Times New Roman, corp de literă 12, alinierea textului stânga-dreapta (justified). Interval : 

1,5 cm. 

Formatul paginii A4 (210 mm x 297 mm); limetele spaţiului de editare vor fi stabilite utilizând 

comanda « setare pagină », în felul următor : sus – 2 cm, jos – 2 cm, stânga  – 3 cm,  dreapta - 1 

cm;  

Textul va fi editat într-o singură coloană, inclusiv titlul, autorul/autorii şi instituţia pe care o 

reprezintă, rezumatul şi cuvintele cheie. Spaţiu de un interval. 

Referinţele bibliografice : Times New Roman, bold, corp de literă 12. 

NUMELE (majusculă), Prenume, anii apariţiei între paranteze,  Titlul - cursiv. Locul apariţiei : 

oraşul : editura, format : Times New Roman, corp de literă 12, alinierea textului stânga-dreapta 

(justified), interval : 0,5 cm.   

Exemplu :  
AUROUX, Sylvain. La philosophie du langage, Paris : P.U.F., 1996 

BARTHES Rolland. « De l’œuvre au Texte ». In : Le bruissement de la langue, Paris : Seuil, 

1984, p. 69-77 

NOUSS Alexis. « Éloge de la trahison ». In : TTR : études sur le texte et ses transformations, 

vol. 14, n 2, 2001, p. 67-180. [en ligne]. 

https://www.rechercheisidore.fr>search/ressource/?uri=10670/1... 

 

FORMULAR DE PARTICIPARE 

Formular de participare 

Nume  

Prenume  

Titlu știinţific, științifico-didactic, funcție  

Afiliere  

Adresă  

Telefon  

E-mail  

Atelier tematic  

Titlul lucrării (în limba comunicării )  

Rezumat (maximum 10 rânduri în limba 

engleză) 

 

Cuvinte-cheie (5-6 cuvinte, în limba 

comunicării și în limba engleză) 

 

 

Forma de participare Prezența fizică / Online 

 

Textele utilizate pentru corpus vor fi prezentate separat în rubrica 

CORPUS (vor fi respectate aceleași principii ca și în cazul prezentării surselor bibliografice) 

 

Parteneri: 

Alianța Franceză din Moldova 

Agenția Universitară a Francofoniei  

Asociația Profesorilor de Franceză din Moldova 

 

 


