
 

 

 

 

 

Proverbe şi locuţiuni, mare dandana! 

Cel de-al IV-lea Congres Internațional al 

Asociației de Frazeologie și Paremiologie PHRASIS 

București, 27-29 septembrie 2017 

 

PRIMA CIRCULARĂ 

Cel de-al IV-lea Congres Internațional al Asociației PHRASIS îşi propune să 
analizeze stadiul cercetărilor în frazeologie şi paremiologie, precum şi 
dezvoltarea noilor tendințe privitoare la cele două discipline. Obiectivul 
este acela de a aprofunda cercetările de frazeologie şi paremiologie, privite 
nu doar ca domenii de cercetare independente, ci şi ca puncte de plecare 
pentru studii interdisciplinare şi interculturale.  

 

O SESIUNE SPECIALĂ de comunicări va fi dedicată ilustrului lingvist român 
Eugeniu Coșeriu (1921-2002), la cincisprezece ani de la dispariția sa.  

 



 

 

Câteva dintre liniile tematice care vor fi aprofundate pe parcursul 
lucrărilor congresului sunt: 
 

▪ Chestiuni teoretice generale de frazeologie şi paremiologie 
▪ Frazeologie, paremiologie contrastivă şi traducere  
▪ Frazeologie, paremiologie contrastivă şi motivație retorică, culturală şi 

cognitivă 
▪ Frazeologie, paremiologie şi variație diacronică 
▪ Frazeologie, paremiologie şi variație sincronică 
▪ Frazeo-paremiologie şi analiză de corpora  
▪ Frazeografie şi paremiografie  
▪ Frazeologie, paremiologie şi didactică/achiziția limbilor.  

 
 
 

Comunicările sau posterele vor putea fi prezentate într-una dintre 
următoarele limbi: 

▪ italiană 
▪ spaniolă 
▪ franceză 
▪ română 
▪ portugheză 
▪ engleză 
▪ germană 

 

 

Toți cei interesați să participe la lucrările congresului sunt rugați să 
completeze și să trimită până pe data de 31 martie 2017 formularul de 
participare disponibil pe pagina web a asociației PHRASIS (www.phrasis.it), 
în care se vor menționa următoarele:  



 

 

▪ Prenumele și numele autorului 
▪ E-mail 
▪ Universitatea sau structura în care este încadrat autorul 
▪ Titlul comunicării sau al posterului  
▪ Linia tematică 
▪ Rezumat (maximum 2000 de caractere fără spații) 
▪ Cuvinte cheie (3-5 cuvinte) 
▪ Bibliografie 
▪ Curriculum Vitae (maximum 1000 de caractere) 

 

Comitetul științific va comunica acceptarea sau respingerea propunerilor 
primite până pe data de 30 aprilie 2017. 

 

Pentru informații suplimentare, vă stă la dispoziție adresa de contact a 
congresului: 

 phrasis2017.bucarest@gmail.com 

 

Taxe de înscriere: 

▪ 100 de euro înainte de 30 iunie (70 de euro pentru membrii 
PHRASIS); 

▪ 120 de euro după 30 iunie (100 de euro pentru membrii PHRASIS). 
 

Comitetul știinţific: 
 
Elisabetta Benucci (Accademia della Crusca)  
Marco Biffi (Università di Firenze)  
Daniela Capra (Università di Modena e Reggio Emilia)  
Giuseppe Crimi (Università di Roma Tre)  
Béatrice Daille (Università di Nantes)  



 

 

Cosimo De Giovanni (Università di Cagliari)  
Antonietta Dettori (Università di Cagliari)  
Massimo Fanfani (Università di Firenze)  
Christine Konecny (Università di Innsbruck)  
Carlo Lapucci (Università di Firenze)  
Claudio Marazzini (Accademia della Crusca)  
Luisa A. Messina Fajardo (Università di Roma Tre)  
Trinis A. Messina Fajardo (Università di Enna Kore)  
Julia Nikolaeva (Università La Sapienza di Roma)  
Stefania Nuccorini (Università di Roma Tre)  
Paolo Rondinelli (Accademia della Crusca) 
Oana Sălișteanu (Università di Bucarest)  
Laura Santone (Università di Roma Tre)  
Félix San Vicente Santiago (Università di Bologna)  
Renzo Tosi (Università di Bologna)  
Salvatore C. Trovato (Università di Catania)  
Agnès Tutin (Università di Grenoble)  
Iride Valenti (Università di Catania)  
Geoffrey Williams (Università di Lorient - Bretagne Sud)  
Rodica Zafiu (Università di Bucarest)  
 

Comitetul de organizare: 

Oana Sălișteanu (Universitatea din București) –coordonator  (italiană, 
engleză), Oana Dana Balaș (Universitatea din București) – spaniolă, Luca 
Ceglia (Universitatea din București) – italiană, Anamaria Gebăilă 
(Universitatea din București) – italiană, Simona Georgescu (Universitatea 
din București) – spaniolă, RoxanaVoicu (Universitatea din București) – 
franceză. 

Secretariatul general al Asociaţiei PHRASIS: 

Giuseppe Iannaccone (Università di Roma Tre) 

Alessia A. S. Ruggeri (Università di Roma Tre) 

 



 

 

Publicarea Actelor: 

Textele comunicărilor și ale posterelor prezentate vor fi evaluate de 
comitetul științific în vederea publicării. O selecție va fi publicată în Revista 
Asociației PHRASIS.  

 

Date importante: 

31 martie 2017 – data limită pentru trimiterea propunerilor; 

30 aprilie 2017 – răspunsul comitetului științific; 

30 iunie 2017 – înscriere cu plata taxei reduse;  

31 august 2017 – data ultimă pentru achitarea taxei de înscriere la preț întreg. 

 

 


