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Care este cadrul pentru distribuția de resurse lingvistice 
în România?

• Nu cred că în România există un cadru oficial creat pentru contribuția de resurse lingvistice
• Fiecare se descurcă cum poate: 

• Publicarea lor pe web in pagini proprii (la Iași: nlptools.info.uaic.ro; în paginile CoRoLa: link-uri de 
descărcare a diverselor seturi de date...)

• Publicarea pe GitHub
• O alternativă: vechile cadre de partajare create în proiectele CLARIN și METANET4U => META-

SHARE, dar nu știu în ce măsură mai sunt și funcționale
• Cauze: lipsa de organizare, indusă de ignorarea completă a problemei de către forumurile 

guvernamentale; exemple: orice încercare de aderare la o organizație internațională, care 
implică o angajare financiară, este neluată în seamă ori privită cu suspiciune de oficialități 
• => neplata taxei de aderare a României la ERIN CLARIN; 
• => abonamentul anual EFNIL (the European Federation of National Institutions for Language) 



Sunt datele lingvistice create, gestionate și partajate 
într-un mod organizat?

• Nicicum! Cum ar putea fi dacă nu există o implicare oficială a autorităților?... 



Care sunt provocările în partajarea datelor lingvistice în
România?

• Afilierea României la organisme internaționale care se preocupă de aceste aspecte (CLARIN, EFNIL etc.)
• Crearea unui cadru legislativ favorabil, în care deținerea unor resurse lingvistice, protejate de drepturi de 

autor, pentru uz de cercetare să nu mai fie prohibitivă
• Crearea unei infrastructuri tehnologice naționale care să suporte o astfel de inițiativă și în care să se 

regăsească: corpusuri, dicționare în format electronic, modele de limbă, documente de limbă veche 
românească adnotate, wordnetul românesc etc. etc. 

• Si, nu în ultimul rând, armonizarea criteriilor de evaluare a calității carierei științifice a cercetătorilor și 
cadrelor didactice, pentru că dacă CNATDCU (Consiliul Național de Atestare a Titlurilor de Doctorat și a 
Cadrelor Universitare) nu oferă punctaje pentru crearea de artefacte de limbă cercetătorilor din zona 
calculatoare sau a celor din filologie (Comisia de Informatica, spre exemplu, oferă!) atunci ei nu vor fi 
interesați să facă acest lucru. 

• Firmele de profil au nevoie de datele lingvistice create în mediul academic în aceeași măsură în care și 
noi avem nevoie de datele lor...



Care sunt obstacolele? 

• În primul rând, vidul legislativ... ca să mă exprim în limbaj de lemn, adică inexistența unor 
reglementări care să încurajeze partajarea datelor lingvistice.
• În continuare, oricine dorește să utilizeze sau să plaseze în domeniul public date de natură 

lingvistică trebuie să-și caute calea, cu perseverență și multă răbdare, între două legi care 
restricționează accesul la documente: cea a patrimoniului național și cea a drepturilor de 
autor.

• Nu am auzit de vreo inițiativă parlamentară care să propună vreo măsură în această direcție 
și, atâta timp când România nu este în stare să-și construiască propriile autostrăzi, nu mă 
aștept ca parlamentarii ei să aibă timp să se preocupe de aspecte atât de... fine, de luxuriante 
ca ale noastre.

• Apoi, da – lipsa finanțărilor specifice: în atâția ani de când mă ocup de domeniul NLP, nu știu dacă 
am găsit vreun call al EUFISCDI care să adreseze strict zona îngustă a tehnologiilor limbajului. 

• Lipsa infrastructurii dedicate (am mai zis)
• Personal calificat există, îl creează mereu universitățile dar și firmele de profil, dovadă adunarea 

noastră de azi – e singurul lucru pozitiv.



Ce ar fi nevoie să fie făcut pentru a îmbunătăți situația 
și a facilita partajarea datelor lingvistice în România?

1. Un cadru legislativ favorabil și criterii de evaluare a carierelor didactice și de cercetare 
științifică armonizate între domenii, care să ia în considerare și aporturi în această direcție

2. Call-uri de finanțare specifice
3. O infrastructură tehnologică dedicată
4. O încurajare a legăturilor între mediul industrial și cel academic (nu știm unii ce fac ceilalți)


