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PROBLEMA  

Disputa asupra limbii vorbite/scrise din Republica 
Moldova. 
 
“o limbă moldovenească diferită de limba română, 
sau chiar și numai de dialectul dacoromân, pur și 
simplu nu există; e o himeră creată de o anumită 
politică etnico-culturală străină, fără nici o bază 
reală” (Coșeriu, 1994: 6) 
 
- Grup țintă: lexicografi, specialiști în lingvistică 
(inclusiv, computațională). 



PREMISA 

- limba vorbită pe ambele maluri ale Prutului 
este una și aceeași. 



STRUCTURA 

-  evidențierea principalelor lucrări cu referire la această 
problematică; 

 
-  o scurtă incursiune asupra preocupărilor anterioare cu 

privire la graiurile dacoromâne; 
 
-  caracteristici ale graiului moldovenesc; 

-  metodologie de lucru din două perspective (observația 
participativă și monitorizarea presei scrise din 
Republica Moldova); 

 
-  concluzii și direcții viitoare de cercetare. 



LITERATURA DE SPECIALITATE 

-  preocupări asupra perspectivei lexicale diacronice regionale 
moldovenești (Agache, 2009); 

-  încercarea de a da o identitate lingvistică clară a graiurilor 
moldovenești (Tiktin, 1888); 
 
-  delimitarea trăsăturilor fonetice ale textelor românești vechi pe 
spațiul dacoromân (Gaster, 1891); 
 
-  sec. XX: trei dialecte – moldovean, muntean & bănățean (Weigand, 
1908; Pușcariu, 1976) + maramureșean & crișean ( Petrovici, 1954, 
Todoran, 1956/1961); 
 
- sfârșitul sec. XX – îmbogățirea vocabularului actual moldovenesc 
cu numeroase noțiuni, forme și sensuri (Stati, 2003). 



CARACTERISTICI ALE GRAIULUI 
MOLDOVENESC 

-  un (sub)dialect al limbii române, întâlnit în regiunea istorică 
Moldova, incluzând Moldova din România, Republica Moldova 
(zona analizată aici) și parte din Ucraina; 

-  până în 2003 limba moldovenească era considerată diferită de 
limba română; 

-  regionalisme (unele dispărute); 

-  împrumuturi lexicale; 

-  influența limbii ruse; 

-  traduceri din alte limbi internaționale (engleză). 

 



METODOLOGIA DE LUCRU 

-  Corpus  analizat 

1. vorbe/expresii reținute pe baza observației participative în 
contexte formale și informale; 
 
2. vorbe/expresii extrase din presa scrisă moldovenească: Adevărul 
de Moldova (AM) – 19.611 cuvinte, Timpul (T) – 14.723 cuvinte și 
Flux (F) – 15.377 cuvinte. 



LEXICON – OBSERVAȚIE 
PARTICIPATIVĂ 

Cuvinte/expresii din Rep. 
Moldova 

Sensul lor în România 

a coti, a cârni a vira 

auditoriile sălile 

amuși imediat 

bortă gaură 

brusceatcă drum cu pietriș 

Centru perinatologic Centru maternal 

chitită dichisită 
Tabelul 1  Exemple de variante lexicale Republica Moldova – România 



LEXICON – OBSERVAȚIE 
PARTICIPATIVĂ 

Cuvinte/expresii din Rep. 
Moldova 

Sensul lor în România 

cușmă căciulă 

Dă-mi un sunet Dă-mi un apel 

Demult ați poposit? Când ați sosit? 

drept în spate înapoi 

eventuale incomodități 
eventuale neplăceri/

inconveniente 

faci împrejur ocolești 

havuz fântână arteziană 



LEXICON – OBSERVAȚIE 
PARTICIPATIVĂ 

Cuvinte/expresii din Rep. 
Moldova 

Sensul lor în România 

intendent administrator 

la România în România 

magazin de firmă 
magazin de desfacere/ de 

producător 

mai socot mă mai gândesc 

mi-am prăvăllit examenul mi-am picat examenul 

micul trafic de frontieră 
trafic de frontieră pentru mașini 

mici 

ne-am găsit cu succes ne-am întâlnit 



LEXICON – OBSERVAȚIE 
PARTICIPATIVĂ 

Cuvinte/expresii din Rep. 
Moldova 

Sensul lor în România 

nu mă mai ridic nu mai urc 

nu prea apăsați nu prea vă sinchisiți 

ochii încep a sclipi începi să prinzi ideea 

pereche două ore de curs (la universitate) 

o-ncheiet tapetu’ a pus tapet 

orarul sunetelor program de pauze 

părinții au făcut jertfă pentru… părinții au făcut sacrificiu pentru... 



LEXICON – OBSERVAȚIE 
PARTICIPATIVĂ 

Poftim: intră, servește, ia loc, vă/te rog, după tine/dvs. 
De asemenea, în asociere cu alte cuvinte, expresiile au 
diverse înțelesuri.  
Spre exemplu: “Ia poftim”, “Ia poftim de!”, “Ia poftim de 
mai...” 
 
Ești bravo: ești bun, ești de treabă, ești amabil, ești 
deștept etc. 



LEXICON – OBSERVAȚIE 
PARTICIPATIVĂ 

Arhaisme & cuvinte/expresii formate din cuvinte rusești. 
Juc = băiat isteţ, vine din cuvântul rus жук, care înseamnă 
gândac. 
Jgut = lănţişor (la gât), vine din cuvântul rus жгут = ham, 
cablaj. 
Jmot = zgîrcit, din жмот = zgârcit.  
m-ai ubidit = m-ai convins, vine din увидит = a (se) vedea.  
m-am vliubit = m-am îndrăgostit, vine din влюбить = a 
cădea în dragoste/îndrăgostești. 
m-am udivit = m-am mirat, în care cuvântul udivit vine din 
удивить = surpriză/surprins. 



LEXICON – OBSERVAȚIE 
PARTICIPATIVĂ 

Traduceri din limba engleză. 
Am de apărat teza = Am de susținut teza, în care verbul a 
apăra vine din englezismul to defense.  
(EN): Today I will be defending my PhD dissertation…  
 
Universitate adormită = Universitate fără inițiativă, în care 
adjectivul adormită vine de la englezismul sleepy, care 
înseamnă inactivă. 
 
Să fim vigilenți = Să fim atenți, în care adjectivul vigilenți 
vine de la englezismul vigilant care înseamnă atent, vigilent.  



ANALIZA PRESEI SCRISE DIN REP. 
MOLDOVA 

Adevărul de Moldova - pe probleme politice: 
 
„Situaţia din regiune este foarte complicată şi se răsfrânge 
negativ asupra situaţiei în Republica Moldova. [...] Este 
important să fim vigilenţi, să nu ne dedăm provocărilor din 
partea acelor forţe care nu doresc binele ţării noastre. [...]”. 
 
Sensul cuvintelor/expresiilor boldite în text: 
se răsfrânge = se reflectă; 
vigilenți = atenți; 
să nu ne dedăm = să nu răspundem. 



ANALIZA PRESEI SCRISE DIN REP. 
MOLDOVA 

Adevărul de Moldova - pe probleme sociale: 
„Boris Gîlca, doctor în medicină […] a spus că eforturile 
guvernării trebuie să fie îndreptate nu spre politici pro-
nataliste, dar spre îmbunătăţirea politicilor familiale, 
dezvoltarea infrastructurii în special în zonele rurale, iar 
beneficiile vor veni de la sine.” 
 
Sensul cuvintelor /expresiilor boldite în text: 
îndreptate = axate, direcționate; 
politici pronataliste = politici pro-natalitate; 
beneficiile vor veni de la sine = consecințele vor apărea în 
curând; 
îmbunătăţirea politicilor familiale = dezvoltarea politicilor 
familiale. 



ANALIZA PRESEI SCRISE DIN REP. 
MOLDOVA 

Timpul - pe probleme politice: 
 
„Faceţi o scurtă retrospectivă a negocierilor din ultimii ani şi 
veţi vedea că Chişinăul a cedat permanent în fața 
separatiştilor de la Tiraspol, că procesul de negocieri a fost 
folosit pentru ca cineva să-şi lustruiască imaginea, că toate 
reuniunile şi întrevederile în acest sens au constituit o 
bravadă politică etc.” 
 
Sensul cuvintelor/expresiilor boldite în text ar fi: 
să-și lustruiască imaginea = să-și îmbunătățească imaginea; 
bravadă politică = spectacol politic. 



ANALIZA PRESEI SCRISE DIN REP. 
MOLDOVA 

Timpul - pe probleme sociale: 
 
„Ne-a întâmpinat ca o gospodină adevărată în casa spațioasă 
de la Călărași cu o curte mare înfrumusețată de flori albe și 
roz. Fata care se juca la cinci ani cu rățuștele din curte și 
zădăra câinii din mahala, acum are o privire matură, este 
mai rezervată și sigură pe deciziile pe care le ia.” 
 
Sensul cuvintelor/expresiilor boldite în text: 
înfrumusețată de = plină de; 
zădăra câinii = asmuțea câinii. 



ANALIZA PRESEI SCRISE DIN REP. 
MOLDOVA 

Flux - pe probleme politice: 
„Cehii nu au urmat prosteala asta la care ne-a obligat 
Banca Mondială de spargere a companiei naţionale 
integrate din energie. Monopolul energetic ceh există perfect 
în România, el se numeşte CEZ. Acesta ne extrage seva 
energetică pe care Cehia nu o are, dar noi o avem şi o 
trimitem în Cehia.” 
 
Sensul vorbelor/expresiilor boldite în text ar fi: 
nu au urmat prosteala asta = nu s-au lăsat păcăliți; 
de spargere a companiei naționale integrate din energie = de 
reformare a companiei naționale integrate de energie; 
Seva energetică = sursa energetică. 



ANALIZA PRESEI SCRISE DIN REP. 
MOLDOVA 

Flux - pe probleme sociale: 
 
„Lucrurile bat acum pasul pe loc din cauza că n-a fost luat 
în calcul faptul că serviciile oncologice sunt suportate din 
contul statului, de aceea surse de profit nu există, iar 
agentul economic ar trebui, logic, să-şi recupereze 
cheltuielile din servicii contra plată.” 
 
Sensul vorbelor/expresiilor boldite în text: 
bat acum pasul pe loc = stagnează; 
contul statului = bugetul statului; 
surse de profit = venituri extrabugetare. 



DATE STATISTICE 

Publicație  
Adevărul de 

Moldova 
Timpul Flux 

 Total cuv. & 

expresii 

moldovenești 

114 48 43 

Numărul total de 

cuvinte 
19611 14723 15377 

Ponderea  0.58% 0.33% 0.28% 

Tabelul 2  Ponderea cuvintelor/expresiilor moldovenești în presa scrisă 



REPREZENTARE GRAFICĂ 

Fig. 1  Reprezentarea grafică a ponderii cuvintelor/expresiilor graiului 
moldovenesc din Republica Moldova 
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CONCLUZII & PE VIITOR 

-  un studiu pilot, o etapă în cercetarea diacronică a configuraţiei 
dialectale a lexicului românesc; 

-  atât în textele scrise, cât și în cele rostite pe teritoriul Republicii 
Moldova, existența unor expresii tipice pe care fie nu le mai regăsim 
în România, fie le întâlnim în comunități izolate; 

-  relevă vădite elemente de românitate în Republica Moldova, spațiu 
ce multă vreme a fost sub dominație rusească. 
 
-  evidenţierea caracteristicilor de ordin morfologic şi lexical ale 
graiurilor moldoveneşti întreprinse asupra unor corpusuri din diverse 
perioade istorice. 



MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE! 

? 


