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Domenii

• Limbajul vorbit
• Un subcolectiv grupat în jurul acad. Horia-Nicolai Teodorescu, și mai apoi 

al dr. Vasile Apopei (Doina Jitcă, Otilia Păduraru) 
• Realizarea de corpusuri vocale, fonație, aspecte medicale ale pronunției, 

prozodia limbajului
• Limbajul scris

• Realizarea de corpusuri textuale, inclusiv adnotate pe diverse niveluri, 
sintaxa și semantica computațională a limbii române, analiza discursului, 
limba veche și studii de diacronie a limbii române, realizarea de tehnologii 
pentru analiza limbii române, legarea între ele a resurselor, aplicații de IA 
asupra limbii, analiza automată a limbii publicațiilor științifice, din spațiul 
social și media etc.
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Formalisme gramaticale: 
Neculai Curteanu

• teoria funcțională FX-Bar
• strategia de segmentare și analiză S-C-D (Segmentare-Coeziune-

Dependență) folosită intens în generarea de parsere (limbaj natural, 
dicționare etc.)

Perioada 1984 – 2000



Grup de lucrări de programare logică aplicată 
limbajului natural: 
Gabi Holban, Ioan Păvăloi, Neculai Curteanu

• interpretor al limbajului PROLOG: IS-PROLOG
• gramatici logice (Definite Clause Grammar) pentru generarea de 

subseturi ale limbii române și engleze – implementate în IS-PROLOG
• gramatică logică bazată pe strategia S-C-D (Segmentare-Coeziune-

Dependență) și teoria lingvistica HPSG (Head-driven Phrase Structure
Grammar) – implementată în IS-Prolog și Turbo Prolog 2.0
• bază de cunoștințe lingvistice: informații morfologice, reguli de 

derivare sintactică, structuri de reprezentare semantică –
implementate în Turbo C, Turbo Prolog

Perioada 1984 – 2000



Dicționare și algoritmi de parsare sintactică: 
Amalia Todirașcu, Ioan Păvăloi, Neculai Curteanu, Gabi Holban

• dicționar funcțional de aprox. 20.000 de cuvinte pentru analiza 
morfologică și verificarea ortografiei românești
• algoritmi paraleli pentru recunoașterea gramaticilor independente de 

context
• implementări de algoritmi de parsare pentru limbaje naturale (Tomita

în Lisp și Prolog)
• gramatică independentă de context (cca. 200 de reguli) pentru analiza 

sintactico-semantică a limbii române

Perioada 1984 – 2000



Traducere automată: 
Liviu Ciortuz

• dezvoltarea de perechi sintactice ce corespund structurilor IC pentru 
limba română și engleză, folosite în implementarea unui sistem de 
traducere englez-român

Perioada 1984 – 2000



Formate electronice ale dicționarelor: 
Neculai Curteanu, Dan Cristea, Alex Moruz, Diana Trandabăț,
Marius Răschip, Gabriela Haja (colaboratori externi)

• parsere pentru dicţionarele DEX, DLR, implementate în Java
• parsarea dicţionarului român-german Tiktin şi modelarea lexicografică 

a unui dicţionar-tezaur rus

• realizarea eDTLR – dicționarul tezaur al limbii române în format 
electronic

Perioada 2001 – 2010



Studii de sintaxă a limbii române: 
Dan Cristea, Neculai Curteanu, Alex Moruz, Cecilia Bolea, 
Cătălina Mărănduc

• realizarea corpusului “1984” (George Orwell) adnotat la grupuri 
nominale
• algoritmi de etichetare la grupuri nominale și grupuri verbale
• dezvoltarea unei bănci de arbori de dependență (treebank) pe un 

corpus românesc adnotat pe multiple niveluri

Perioada 2001 – 2010



Studii de analiză a discursului pentru limba română

Neculai Curteanu, Gabi Holban, Mihai Linteș, Cristina Butnariu, Elena 
Amihăesei, Cecilia Bolea, Alex Moruz:
• algoritmi de segmentare la unități de discurs și clauzale (Marcu, S-C-D)
• teoria funcțională X-bar extinsă la structuri retorice de discurs
• structura discursului juridic (Acquis communautaire) 

Dan Cristea, Diana Trandabăț:
• rezumarea automată a textelor
• algoritmi de rezoluție a anaforei

Perioada 2001 – 2010



• interfață de acces la eDTLR
• interfață de procesare lexicografică a eDTLR
• proiectarea și dezvoltarea RoVerbNet: descrierea a 200 de clase 

verbale, instanțiate cu 2000 de sensuri verbale ale limbii române, prin 
prelucrarea citatelor din eDTLR
• model de reconstrucție a morfologiei limbii române în diacronie, din 

citatele eDTLR

Perioada 2011 – 2020Instrumente de realizare și exploatare a eDTLR: 
Dan Cristea, Neculai Curteanu, Alex Moruz, Diana Trandabăț, 
Andrei Scutelnicu, Cecilia Bolea, Mădălin Ionel Pătrașcu



Proiectul CoRoLa: 
Dan Cristea, Daniela Gîfu, Mihaela Onofrei, Andrei Scutelnicu, 
Cecilia Bolea, Alex Moruz, Laura Pistol

• stabilirea structurii procentuale de reprezentativitate în corpus a diferitelor 
domenii, a nivelurilor de adnotare obligatorii și opționale, a structurii 
metadatelor pentru fiecare document (carte, revistă, ziar)
• semnarea protocoalelor de colaborare cu edituri, persoane fizice, posturi de 

radio/TV și procurarea documentelor de bază
• realizarea platformei CoDaP pentru aducerea documentelor pdf la formatul txt

și editarea metadatelor (eliminarea informațiilor din header, footer și preluarea 
în metadate a informațiilor din căsuța CIP) 
• date prelucrate: peste 386.608 fișiere primare în format txt, ce au însumat 

peste 1.257.745.725 cuvinte
• transcrierea ortografică și de adnotare a peste 270 ore de înregistrări audio

Perioada 2011 – 2020



• specificații și programe de legare a RoWordNet, eDTLR, COROLA: 
acces programatic și manual, cu facilități complexe de combinare a 
datelor lingvistice de natură diferită

Perioada 2011 – 2020Corelarea resurselor (Linguistic Linked Open Data): 
Andrei Scutelnicu, Alex Moruz, Dan Cristea



• resurse (date primare textuale și de vorbire utilizate în crearea 
corpusurilor, adnotări pe multiple niveluri, treebank-uri, colecții 
bimodale imagine-text și voce-text etc.)
• colecție de algoritmi și date de test (însoțită de fișe de descriere) care 

să echipeze un laborator virtual pentru dezvoltarea de modele deep 
learning dedicate prelucrării limbii române
• aplicații, API-uri, tehnologii dezvoltate în colectiv 

Perioada 2011 – 2020
Platforma laborator RLP-LeAL@ARFI-IIT (Romanian 
Language Processing - Learning Algorithms Laboratory):
Dan Cristea, Cristian Pădurariu, Andrei Scutelnicu, Mihaela 
Onofrei, Daniela Gîfu, Cecilia Bolea, Laura Pistol, Petru Rebeja, 
Gabi Marchidan

Actualmente în curs de migrare în cloud



• corpus diacronic și diatopic de articole de presă
• studiu comparativ al evoluției lexicului în vecinătatea istorică a 

marilor uniri
• interfață crowdsourcing de adnotare a documentelor vechi în chirilice
• corpus și tehnici deep learning de transcriere a textelor românești din 

alfabet chirilic în latin
• studii de recuperare a morfologiei românești în diacronie

Perioada 2011 – 2020Studii asupra limbii române vechi și în evoluție: 
Daniela Gîfu, Mihaela Onofrei, Ciprian Pădurariu, Cecilia 
Bolea, Dan Cristea, Petru Rebeja, Gabriela Haja



• achiziționarea unui corpus textual de exemple utile în depistarea 
semnalelor slabe
• studii de aplicare a metodelor de învățare automată și profundă în 

depistarea semnalelor slabe, cu aplicații în consolidarea potențialului 
antreprenorial: recunoașterea știrilor false, a oportunităților și inițiativei, 
asumarea riscului etc.
• studii de anticipare a evoluțiilor societale, cu aplicații în antreprenoriat

Perioada 2011 – 2020Depistarea și exploatarea semnalelor slabe în 
limbaj: 
Daniela Gîfu



• achiziționarea unui corpus textual de exemple de articole științifice și 
recenzii asupra lor
• studii de aplicare a metodelor de învățare automată și profundă pentru 

evaluarea gradului de încredere pe care un autor îl are în propria 
producție științifică, destinate să prezică probabilitatea ca respectiva 
lucrare să fie acceptată la diverse conferințe ori jurnale științifice

Perioada 2011 – 2020Evaluarea limbajului științific: 
Mihaela Onofrei



Colaborări instituționale

• FII-UAIC – Facultatea de Informatică a Universității “Alexandru Ioan Cuza” 
Iași
• IFRI-AR – Institutul de Filologie Română “Al. Philippide” Iași
• ICIA-AR – Institutul de Cercetări în Inteligență Artificială “M.Drăgănescu” 

București
• Institutul Limbii Germane, Mannheim
• Institutul de Matematică și Informatică al Academiei de Științe a 

R.Moldova, Chișinău
• Facultatea de Litere din UAIC
• Facultatea de Limbi Străine, Universitatea București



13 din cele 14 ediții (începând din 2002)

Seria anuală de conferințe
“Linguistic Resources and Tools for 
Processing Natural Language”

În colaborare cu FII@UAIC și ICIA@AR



Inițiată în 1993
• Inițiată în 1993

Seria de școli de vară EUROLAN:
9 din cele 14 ediții, începând cu 2003

În colaborare cu FII@UAIC și ICIA@AR



Alte evenimente

• 4 ediții ale seriei de workshopuri BringITon! – împreună cu FII@UAIC
• Coorganizator al workshopului Lexicografia Academică Românească. 

Provocările Informatizării, Ediţia a IX-a, Iaşi, 28-29 mai 2020,
împreună cu Departamentul de lexicologie - lexicografie, Institutul de 
Filologie Română „A. Philippide”
• ...



Gânduri pentru viitor
• Ne preocupă cu prioritate crearea de resurse și tehnologii dedicate limbii 

române
• Urmărim evoluția domeniului tehnologiilor limbajului, găsirea de noi modele 

și aplicarea metodelor și tehnologiilor recente la limba română
• Urmărim să mărim (prin mijloace ieftine sau chiar gratuite, dar și prin 

contribuții bugetare) capacitatea de stocare și rulare, cu precădere în spațiul 
virtual cloud, ținând cont de faptul că un calculator personal sau un laptop 
(aflat acum pe birourile noastre) cu greu ne mai poate servi pentru mai mult 
decât operații de editare (resurse, cod, texte...) => resursele și tehnologiile 
create ori întreținute de noi trebuie să devină de utilitate publică pentru 
scopuri de cercetare și/sau lucrative (cu licențe specifice)
• Credem oportună lărgirea colectivului nostru cu cercetători (atât 

informaticieni cât și lingviști) care să continue direcțiile de cercetare în care 
suntem deschizători de drumuri (sintaxa limbii, paleolingvistică și lexicologie 
computațională, deep learning aplicat limbii române etc.)
• Avem în vedere intrarea în noi parteneriate de cercetare pe bază de proiecte



Vă mulțumim!


