
 

Ca și în alți ani, în 2017, pe 17 noiembrie, a avut loc Conferința Anuală a  Rețelei RO+ 

organizată de către Direcţia Generală de Traduceri  din  Comisia Europeană, la care au participat  

doamna prof. dr Diana Ioniţă (ca membră a Reţelei de Excelenţă RO+) împreună cu opt 

masteranzi ai programului Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Eiuropene, ai Facultăţii de Limbi 

şi Literaturi Străine. 

 

Activitățile zilei au constat dintr-o  o conferință cu tema „Mult e dulce și frumoasă limba ce-o 

vorbim” – româna la 10 ani de când România este stat membru al Uniunii Europene, 

prezentată de Radu Paraschivescu, scriitor, jurnalist şi editor, urmată de trei mese rotunde, 

coordonate de terminologii principali ai Direcţiei Generale de Traduceri-  Ileana Busuioc, 

Mihaela Pîrvuleţ, Danile Florean, cu  teme precum: 

A.Care este evoluția și dinamica limbii române în registrul juridic-administrativ? 

B. La zece ani după integrarea României în UE, dispunem de o (euro-)terminologie coerentă  și 

funcțională în limba română? 

C.Serviciile lingvistice în slujba calității limbii române – stadiul actual și perspective de viitor 

Conferinţa a evidenţiat aspecte ale anglicizării masive a limbii române şi faptul că cei zece ani de 

când România a devenit membră a Uniunii Europeneau însemnat nu numai dezvoltare și 

profunde transformări socio-politice, ci și impact asupra dinamicii lingvistice; începând din 

2007, ca limbă oficială a Uniunii Europene, româna deschinzându-se  progresiv, dar , în acelaşi 

timp, fiind  expusă mai multor influențe. Atât dl Radu Paraschivescu cât şi intervenţiile 

participanţilor au subliniat pe de-o parte  „performanța” limbii române din mai multe 

perspective: prin prisma comunicării de specialitate, a constituirii vocabularelor (terminologiilor) 

și a lingvisticii aplicate., pe de altă parte necesitatea ca insitutte precum Institulul de Lingvistică 

al academiei Rpomâne sau Insitutul de Standardizare să fie repere constante privind normele de 

excprimare în scris şi orală în limba română. 

 

 



Mesele rotunde au  invitat participanţii să dezbată  mai multe aspecte: 

A.- Exprimare/redactare clară și pe înțelesul tuturor – cerințe în instituțiile din România 

și în instituțiile UE 

- Rolul activ îndeplinit de colaborarea ROLD/unităților de traducere în limba română 

din instituțiile europene cu experții naționali 

- Impactul asupra limbii române al transpunerii legislației europene în legislația 

românească  

B.  

- Impactul terminologiilor europene asupra evoluției limbii române utilizate/promovate 

de serviciile lingvistice din sectorul public și/sau cel privat 

- Crearea termenilor noi și standardizarea la nivel european și național – ce instrumente 

comune ar putea fi create? 

- Cum sunt repertoriați termenii în limba română din diferite domenii de vârf unde 

influența englezei este foarte puternică? Ce autorități în materie de terminologie 

specifică pe domenii sunt recunoscute în România? Cum sunt validați termenii? 

C.  

- În ce măsură depinde calitatea/evoluția limbii române de managementul serviciilor 

lingvistice 

- Aspecte legate de formarea profesională în domeniul serviciilor lingvistice 

Conferinţa a fost prezidată de Viorel Şerbănescu, şeful Departamentului de Limbă Română al 

Comisie Europene, , DGT care, alături de invitaţi  din partea universităţilor, Academiei Române, 

Monitorului Oficial, Insitututului de Standardizare, traducători specializaţi experţi din diferite 

institute şi ministere, a subliniat beneficiile acestor întâlniri care pun faţă în faţă profesionişti din 

mai multe domenii în efortul de a coopera la traducerea cât mai corectă a documentelor europene 

şi a construirii unei baze de date terminologice atât de necesară acestui demers.  



 

 

 

 

 

  

 


