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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  
Nume / Prenume BUTNARU, Daniela Ştefania 

Adresa Iaşi, 700416, str. Sarmisegetuza, nr. 6, bl. R 12, et. 4, ap. 4 (20) 
Telefon  Fix: +40332738377,  Mobil: +40749252921  
E-mail d_butnaru@yahoo.com   

Cetăţenia Română 
Data naşterii 25 august 1973 

Sex femeiesc 
 

Locul de muncă vizat /  
Poziţia în cadrul proiectului 

 

Atribuţii/responsabilităţi  
 

Experienţa profesională 
 
Perioada iulie 2005 – pînă în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific, doctorand 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul toponimiei, potrivit standardelor cerute de postul de cercetător 

ştiinţific. Proiectul prioritar al Academiei Române Tezaurul toponimic al României. Moldova, Vol. II 
(Toponimia din bazinul hidrografic al Neamţului) şi Micul dicţionar toponimic al Moldovei. 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, 
www.academiaromana-is.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală 
 
Perioada februarie 2003 – iunie 2005 
Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare  
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul toponimiei, potrivit standardelor cerute de gradul de asistent de 

cercetare. Proiectul prioritar al Academiei Române Tezaurul toponimic al României. Moldova , Vol. II 
(Toponimia din bazinul hidrografic al Neamţului). 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505. 
www.academiaromana-is.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală. 
 
Perioada august 2002 – februarie 2003 
Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare stagiar 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul toponimiei potrivit standardelor cerute de postul de asistent de 

cercetare stagiar. Proiectul prioritar al Academiei Române Tezaurul toponimic al României. Moldova.  
Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, 

www.academiaromana-is.ro 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală 
 
Perioada 1992–1998 
Funcţia sau postul ocupat asistent medical 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi specifice postului de asistent medical, cu specializările medicină internă şi psihiatrie.  
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Judeţean Mavromati Botoşani, Str. Marchian nr. 89. 

Spitalul de Psihiatrie Botoşani, Str. I.C. Brătianu nr. 116. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţii de sănătate publică. 
 

http://www.academiaromana-is.ro/


Curriculum vitae  
CS drd. Daniela Ştefania Butnaru 

2

 
Educaţie şi formare 

 
 

Perioada  2004 – 2010 
Calificarea / diploma obţinută  Doctorand în filologie 
Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Domeniul: limba română 
Titlul tezei: Toponimia bazinului hidrografic al Neamţului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  – Facultatea de Litere 
Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii postuniversitare (doctorat) 

 
Perioada  2002-2004 
Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de studii aprofundate 
Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Studii Aprofundate de Lingvistică generală şi românească la Facultatea de Litere a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  – Facultatea de Litere 
Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii postuniversitare (masterat) 

 
Perioada  1998-2002 
Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Licenţă 
Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Profilul: filologie 
Specializarea: Limba şi literatura română – limba şi literatura franceză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  –  Facultatea de Litere 
Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii universitare 

 
 

Perioada  1998-2002 
Calificarea / diploma obţinută  Atestat de asistent medical generalist 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Grupul Şcolar Sanitar  
Botoşani, Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 30, 710105 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii postliceale 

 
Aptitudini şi competenţe personale Specialist cu preocupări şi publicaţii în domeniile: toponimie şi lingvistică românească, lexicologie.  

 
Limba maternă Româna 
Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 
Limba franceză   C

1 
Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

Limba engleză  B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

 
Competenţe şi abilităţi sociale Cercetător în formare, capabil să lucreze în echipe profesioniste de cercetare. 
Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Abilităţi organizatorice obţinute în urma colaborării cu echipele de cercetători din Institutul de Filologie
Română „A. Philippide”, în vederea organizării simpozioanelor internaţionale din anii 2007 şi 2008. 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea calculatorului şi a următoarelor instrumente de lucru:  
– Microsoft Office (Word; XML, PowerPoint);  
– Linux (Open Office); 
– Baze de date, Internet. 

Alte competenţe şi aptitudini Organizare, rigurozitate, capacitate de lucru individual, dar şi în echipă, punctualitate, perseverenţă, 
calităţi dobândite în perioada exercitării meseriei de asistentă medicală. 

  

 
Distincţii Marele Premiu „Coresi” la Salonul Internaţional de Carte SIC 2007, ediţia a 16-a, Chişinău, 2007 şi 

Premiul „Cartea anului” la Salonul internaţional de carte românească, ediţia a XVI-a, Biblioteca 
Judeţeană „Gh. Asachi”, Iaşi, 2007 pentru Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române (DEXI), 
Chişinău, Editurile Arc şi Gunivas, 2007, la redactarea căruia am participat în calitate de colaborator. 

 
Participare la proiecte naţionale şi 
internaţionale 

Proiecte ştiinţifice instituţionale naţionale: 
Proiecte obţinute, în calitate de director: 
 –  
Membru în echipa de cercetare la proiectele: 
– 2010-: Micul dicţionar toponimic al Moldovei (Proiect al Academiei Române). 
– 2007-2010: Teoria câmpurilor toponimice (cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova), (grant CNCSIS
PN II IDEI nr, 278/2007, director de proiect: CS I dr. Dragoş Moldovanu). 
– 2007-2010: Dicţionar de termeni religioşi român-francez, francez-român (grant CNCSIS, director: conf.
dr. Felicia Dumas). 
– 2007: Evaluarea informatizată, din perspectiva criticii şi istoriei literare, a literaturii române dintre 1900–2007
în vederea actualizării Dicţionarului general al literaturii române (Grant Academia Română, director de proiect:
CS. I. Ofelia Ichim).  
– 2005-2007: Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română
(grant CNCSIS, director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu). 
– 2002-: Proiectul prioritar al Academiei Române Tezaurul toponimic al României. Moldova. 
 

 
Data ultimei actualizări: 
22.03.2010 


