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1. Introducere 
 

Corpusul computațional al limbii române contemporane este un proiect al 
Academiei Române, ce urmează a fi realizat în perioada 2014-2017, în colaborare, de către 
Institutul de Cercetări în Inteligență Artificială din București (ICIA) și Institutul de 
Informatică Teoretică din Iași (IIT). La propunerea colegilor de la ICIA, denumirea neoficială 
a proiectului, dar și a Corpusului ce va fi realizat, s-a convenit a fi COROLA, un acronim de 
la COrpus of ROmanian LAnguage. 

 
Corpusul pe care dorim să-l construim are următoarele caracteristici:  

- este reprezentativ, pentru că în el vor fi reprezentate toate stilurile funcționale ale limbii 
(belletristic, științific, juridico-administrativ, jurnalistic și colocvial), precum și toate 
domeniile de activitate - Fig. 1;  

- reprezintă limba contemporană, pentru că vor fi incluse numai texte și înregistrări 
vocale de la al doilea război mondial până în zilele noastre; 

- este un corpus compozit, iar nu unul unitar, pentru că încorporează o colecție de texte 
(500 milioane de cuvinte) și înregistrări distincte, fiecare componentă putând reprezenta 
în totalitate ori numai parțial un anumit document tipărit ori înregistrat; 

- este deschis, pentru că după momentul încheierii proiectului alte texte și înregistrări pot 
fi adăugate. 

 
Întregul corpus va conţine texte din cărţi (60%), periodice (30%), altele (10%).  

Figura 1 prezintă grafic distribuția ideală a domeniilor. 

 
Fig. 1. Structura tematică a corpusului 

 
Împreună cu ICIA s-au stabilit următoarele niveluri de adnotare obligatorii: 

- delimitarea paragrafului; 
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- delimitarea frazei;  
- delimitarea elementelor lexicale (tokens), incluzând adnotări pentru: parte de vorbire 

(POS) și lemă.  
 

Pentru a realiza obiectivele de mai sus, trebuie ca fişierele să fie în format text, să nu 
conţină figuri, tabele, header, footer, să aibă adnotate notele de subsol sau de final. 

 
2. Platforma 
 
 Întrucât majoritatea resurselor primite de la edituri sunt în format PDF, a trebuit să 
apelăm la un proces (implementat ca aplicație web) ce transformă fișierul PDF în fișier text 
editabil. De asemenea, pentru că nu toată informația dintr-un document are relevanță pentru 
prelucrarea lingvistică, fișierul de text rezultat trebuie să treacă printr-un proces de eliminare 
a graficelor, tabelelor,  imaginilor, headerelor și footerelor etc., proces cunoscut în lingvistica 
corpusului drept boilerplate elimination/removal – numit pe scurt, în cele ce urmează – 
boilerplate. 
 Interfața de prelucrare și editare a fișierelor de tip PDF este accesibilă doar 
utilizatorilor autentificați pe platforma web a proiectului şi este situată la adresa 
http://89.38.230.23/. 
Această platformă cuprinde trei functionalități: 
● procesul de boilerplate; 
● interfața de introducere și editare a metadatelor specifice fiecărui document, respectiv 

articol de revistă, de ziar etc. 
● prelucrarea articolului/articolelor dintr-un document (Curăţare articol) astfel încăt 

acesta să conţină doar text curat (fără tabele, figuri, numere de pagină, texte din 
header, footer etc.) 

 
Utilizarea platformei 

 
- Utilizatorul va folosi browser-ul Google Chrome. 
- Se intră pe platforma web la adresa: http://89.38.230.23/  

 

 
Fig. 2. Interfaţă Platforma 
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- După ce utilizatorul s-a logat, pentru a introduce metadatele va intra în meniul 
Platformă şi va selecta submeniul Aplicația grupului de procesare a limbajelor 
naturale. 

- Aici utilizatorul va trebui sa se autentifice doar cu User Name. 
- Pentru a putea completa metadatele şi a prelucra articolele se va acţiona butonul 

“Începe lucrul”. 
- Pentru a ieşi din interfaţa de introducere metadata se apelează butonul Delogare. 
- Pentru a ieşi din pagina web a site-ului se apelează Logout. 

 
Aplicația este concepută astfel încât să nu dea voie utilizatorilor să își aleagă pentru ce 

tip de document (roman, revistă etc.) să introducă metadatele. Portalul va aloca aleatoriu 
pentru fiecare utilizator un document din baza de date, pentru care nu s-au introdus încă 
metadatele. Odată alocat unui utilizator, documentul rămâne blocat pe contul acestuia până va 
fi finalizat. Asta înseamnă că el nu va mai fi alocat altui utilizator. 
 

 
Fig. 3. Interfața de boilerplate și introducere a metadatelor 

 
În Fig. 3 se prezintă interfața prin care se realizează procesul de eliminare a 

formatărilor și introducerea metadatelor specifice unui document de tip revistă.  
În partea stânga a imaginii se vizualizează fișierul PDF original, iar în partea dreaptă a 

imaginii apare textul editabil rezultat după procesul de boilerplate. Sub textul editabil se 
observă un formular, cu mai multe câmpuri care trebuie completate. Acest formular face 
posibilă introducerea metadatelor comune pentru întreg documentul (în cazul de față, o 
revistă cu mai multe articole). Pentru salvarea metadatelor documentului se acționează 
comanda butonului Salvează document, prin care se salvează fișierul cu extensie specific 
pentru PDF-ul procesat și fișierul cu extensie xml specific pentru metadatele comune ale 
întregului document. 

După salvarea metadatelor comune întregului document, în partea dreaptă a interfeței 
se va deschide o secțiune unde se vor introduce conținutul articolului prin procesul de selecție 
și copiere a textului din fereastra conținând textul rezultat în urma procesului de boilerplate și 
lipirea acestuia în chenarul din dreapta, ce este specific pentru un singur articol.  

Sub conținutul articolului se situează formularul de introducere a metadatelor 
specifice unui singur articol.  
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Fig. 4. Introducerea metadatelor specifice unui singur articol 

 
Unele câmpuri sunt deja completate (Fig. 4), datorită faptului că la pasul precedent s-

au salvat anumite date comune pentru întreg documentul – (revista) - acestea îl ajută pe 
utilizator să nu mai completeze încă o dată aceleași metadate. Pentru salvarea metadatelor 
articolului se acționează comanda butonului Salvează articol, prin care se salvează două 
fișiere: un fișier cu extensie specific articolului și un fișier cu extensie xml specific pentru 
metadatele articolului. 

După salvarea metadatelor articolului respectiv se trece la introducerea metadatelor 
următorului articol. Procesul se reia până la finalizarea revistei. După finalizarea introducerii 
metadatelor pentru toate articolele din document, se acționează butonul Finalizează 
document, buton situat în partea inferioară a conținutului documentului rezultat în urma 
procesului de boilerplate.  

 

 
Fig. 5. Exemple de metadate completate (în stânga - metadate revistă, în dreapta-metadate 

pentru un articol) 
 

După finalizarea documentului, utilizatorului i se va genera aleatoriu un alt document 
existent în baza de date pentru care nu s-a executat procesul de boilerplate și nu s-au introdus 
metadatele. 
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Paşii urmaţi pentru încărcarea metadatelor sunt următorii: 

1. Se încarcă aleator un fişier PDF, după care în mod automat se obţine fişierul TXT aferent 
(prin procesul de boilerplate). 

2. Se completează metadatele comune (Anexa 1) corespunzătoare tipului de document: 
roman, carte editată, revistă, ziar, după care se salvează aceste informaţii. 
Metadatele documentului trebuie completate cu atenţie pentru că după salvarea 
datelor nu se mai pot face modificări asupra lor.  

3. Se completează metadatele unui articol (Anexa 2), şi câmpul Conţinut Articol. În ultimul 
caz se selectează textul articolului din documentul de intrare (chenarul din mijloc), se 
copiază în clipboard (CTRL+C), se introduce în câmpul “Conţinut Articol” (CTRL+V). 
Se “Salvează articol”, ceea ce însemnă salvarea metadatelor în format XML dar şi a 
textului în format TXT. Articolul va primi un cod creat automat. 
Pentru a găsi mai uşor un text se folosesc tastele CTRL+F, cu mouse-ul poziţionat în 
Conţinut Articol sau în fişierul text rezultat din procesul de boilerplate (chenar mijloc).  
Câmpul “Conţinut articol” poate fi mărit prin poziţionarea sageată mouse pe marginea de 
jos a chenarului şi tragerea acestuia mai jos cu butonul mouse stânga. 

4. Se prelucrează articolul adică se curăţă de marcaje. În câmpul Editare Articol se 
selectează codul articolului salvat anterior, câmpurile corespunzătoare vor fi preluate din 
baza de date. În acest moment conţinutul metadatei şi al articolului pot fi actualizate, după 
care se salvează din nou. 
Continutul articolului în format TXT se actualizează conform cu forma lui originală din 
fişierul PDF, (chenarul din stânga). Se foloseşte bara scroll vertical pentru a ajunge la 
pagina dorită. 

5. Se reiau paşii 3, respectiv 4 până la finalizarea tuturor articolelor din revistă.  
6. După ce s-au încărcat şi s-au curăţat toate articolele unei reviste sau un întreg roman, se 

apelează butonul “Finalizează document” situat sub chenarul din mijloc (Fig. 6).  
Din acest moment nu se mai poate încărca nici unul din articolele salvate anterior.  

7. Se reiau paşii 1-6 pentru un nou fişier PDF. 
 

 
Fig. 6 Vizualizare/actualizare text şi metadate pentru un articol  

salvat anterior în baza de date 
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3. Introducere metadate 

 
Structura formularului de metadate diferă în funcţie de tipul de document (roman, carte 

editată, revistă). 
Câmpurile se completează cu următoarele informaţi: 

 
Document Title: titlul documentului 

Pentru o colecţie: Titlul cărţii/[Volumul I, vol. I]:Titlul volumului 
Se va trece volumul sau Vol. după cum este în documentul electronic. 
 

Titlul documentului: Chirurgie generală/Volumul II, ediţia a II-a 
Titlul documentului: Moromeţii/vol. I 

 
Author name: autorul sau autorii 
 
Publication Date: anul de publicare 
 
Source: editură / revistă / conferinţă proceedings 
 
Source Name: se completează cu numele editurii 
 
Translator Name: numele traducătorului. Dacă nu există se pune “-” 
 
Medium: scris/vorbit. Se selectează Written 
 
Document Text Style: Administrative/Imaginative/Journalistic/Law/Memoirs/Science 
 
DocumentTextDomain: Arts and Culture/ Society/Nature/Science 
 
DocumentTextSubDomain: se selectează conform opţiunilor din tabelul 5, Anexa 1. 
 
CollectionDate: se trece anul în care se lucrează documentul.  
 
Subject Language: Română  

Dacă documentul este o traducere se trece limba autorului, în caz contrar este limba 
română. 

 
ISSN-ISBN: se reproduc identic.  

Se pot întâlni două situaţii: 
• documentul conţine 2 numere ISBN: ISBN 10 şi ISBN 13. În acest caz câmpul 

se completează cu numărul ISBN 13 (format din 13 cifre). 
• documentul este un volum dintr-o colecţie, are un număr ISBN general şi un 

număr ISBN pentru volumul respectiv. Câmpul se va completa cu număr ISBN 
general/număr ISBN volum 
 

Titlul documentului: Moromeţii/vol. I 
ISBN: 978-973-669-842-2/978-973-669-840-8 

 
Formularele de metadate sunt prezentate în Anexele 1 şi 2. 
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4. Curăţare articole 
 

 Pentru a face diferite prelucrări pe fişierele din corpus, acestea trebuie să suporte un 
proces de curăţare, care în momentul de faţă se face manual.  

! 
Pe parcursul actualizării conţinutului articolului se fac salvări 
intermediare. 
 
Altfel munca dvs. nu va fi salvată şi va trebui sa reluaţi 
modificările. 

	
Procesul de curăţare articole se realizează prin: 
 

A. Eliminare de marcaje: 
1. Titlul cărţii, autorul, ISSN, editură, etc. (tot ceea ce ţine de pagina de gardă a 

articolului) 
2. Header, footer (titlu carte, capitol, autor, număr pagină); 
3. Conţinutul unui tabel, legenda tabelului; 
4. Legendă figură, explicaţiile din figură; 
5. Fraze, paragrafe (Abstract, Keywords, poezii traduse etc.) scrise într-o limbă de 

circulaţie internaţională. 
6. Atunci când o formulă este integrată unei fraze, ea se poate înlocui cu eticheta 

<formula/> sau se elimină întreaga frază. Când nu sunt integrate în frază, formulele 
se elimină fără a se include vreun marcaj. 

	
Notă: referirile în text la figuri/tabele/formule rămân nemodificate, cu toate că 
figurile/tabelele/formulele respective au fost eliminate (Exemplu: De exemplu, să 
considerăm curbele NTS ale trei ţări cu dezvoltări economice diferite: SUA, 
România şi Vietnam (Figura 3) [10]. Aceste curbe au atât condiţii iniţiale diferite 
cât şi pante (creşteri) diferite.) .  
 

B. Înlocuire de diacritice (dacă este cazul).	
Notă: în principiu, diacriticele ar trebui să apară corect în fereastra din mijloc a 
interfeței, ele fiind standardizate în procesul de boilerplate, dar e posibil să se mai 
strecoare erori cauzate de folosirea unor seturi de caractere nestandard. 
 

C. Înlocuire de caractere bullets cu “*”, cu excepţia caracterului “-”.  
 

Tabel 1. Exemplu de caracter bullet obţinut în urma procesului de boilerplate 
 

Bullet din fişier PDF	 Caracter vizibil în 
fişierul TXT	

❖	 v	
➢	 Ø	
�	 3/4 

	
Notă : toate aceste bullets nestandard vor trebuie corectate la caractere “*” sau “-”. 
 

D. Adnotare cuprins, bibliografie, citări, note de subsol - se vor folosi etichete XML: 
1. Cuprinsul se elimină;  
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2. Bibliografiile se elimină. Citările în text rămân fârâ modificări; 
3. Citatul rămâne fără nicio o intervenție asupra lui. 

 

	
Romanul este experiența interioară: "să nu descriu decât ceea ce 
văd, ceea ce aud, ceea ce imaginează şi e înregistrează simțurile 
mele, ceea ce gândesc eu...  (...) Din mine însumi, eu nu pot ieşi. 
(...) Eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi." 

	
3a. citat într-o limbă străină: 
 

 
<citation author=”Horatiu” language =”lat.”>“Dimidium facti, 
qui coepit habet”</citation> - Horatiu. (<citation 
author=”Horatiu">“Lucrul început este pe jumatate 
făcut.”</citation>) 

 
	
3b. citat care nu poate fi atribuit unui autor anume: 
 

 
<citation author=”unknown”>„Creativitatea este chestiune de ierburi şi 
rădăcini”</citation>- a fost concluzia, în anii ’30, a unui studiu al unei fundaţii 
americane, adică creativitatea originară ar fi a oamenilor de la ţară, neinstruiţi. 

	
Notă. În situaţia în care un capitol conţine doar citări, acestea vor fi eliminate. 

 
Se elimină acest capitol  în întregime (doar atunci când 
conţine numai citări). 

 
 

4. Notele de subsol și de final se elimină.  
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5. Citarea în text a referințelor bibliografice, în formatele: (autor/autori, an), [număr 
de ordine din lista bibliografică], referință completă explicită nu se marchează (se lasă 
nemodificate).  
 
Exemple:  
După opinia lui A. Toffler [42] societatea umană a cunoscut, de-a lungul timpului, 
trei etape distincte...).  
Conform (I. Constantinescu Mărăuneanu, Memoria. Revista gândirii arestate, nr. 
4/2004, p. 82; în articolul „ Un erou de legendă. Colonel (r) Gh. Arsenescu”) bla 
bla... 

 
6. Listele de abrevieri - se adnotează astfel: 

<abbreviation> text abrevieri </abbreviation> 
 

	
<abbreviation>abrevieri  
131I-MIBG - 131I- metaiodobenzylguanidină 
3D – tridimensional,  
EDTA – etilen-diamino-tetraacetat 
EEG – electroencefalografie 
</abbreviation>	

 
7. Anexele nu se marchează cu etichete XML. Se elimină doar anexele ce conţin 
tabele, imagini, citări. 

 
E. Rearanjare a textului conform cu cel din fişierul PDF, (în situaţia când apar texte 

intercalate după procesul de boilerplate).  
F. Autobiografia, biografia autorului, cronologia, introducerea, rezumatul, cuvânt înainte, 

prefaţa nu se elimină. Acestea se păstrează în fişierul text fără a fi marcate prin etichete 
XML 

G. Titlurile de capitole și secțiuni se delimitează cu Newline. 
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Anexa 1. Structura Metadate Comune revistă/roman 
 

 
Metadata document  

DocumentTitle * 
 

PublicationDate * 
 

Source * Publishing House
 

SourceName * 
 

Medium * Written
 

DocumentTextStyle 
* 

Memoirs
 

SubjectLanguage * Româna
 

ISSN-ISBN * 
 

Tabel 2. Metadate comune corespunzătoare unei cărţi editate / reviste 
 

Metadata document  

DocumentTitle * 
 

AuthorName * 
 

PublicationDate * 2008
 

Source * Publishing House
 

SourceName * HUMANITAS EDU
 

TranslatorName * -
 

Medium * Written
 

DocumentTextStyle * Administrative
 

DocumentTextDomain * Science
 

DocumentTextSubDomain * Geography
 

SubjectLanguage * 
 

ISSN-ISBN * 
 

Tabel 4. Metadate corespunzătoare unui document roman/nuvelă 
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Tabel 5. Subdomeniile corespunzătoare fiecărui domeniu 

 
Domeniu Subdomeniu 

Arts&Culture 

Literature 
Art History 

Folklore 
Film 
Architecture 

Sculpture 
Painting & Drawing 
Design 

Fashion 
Theatre 

Dance 
Others 

Society 

Politics  
Law 
Administration 
Economy 
Army 
Health 
Sport 
Family 
Gossip 
Social Events 
Education 
Social Movements 
Tourism 
Religion 
Entertainment 
Others 

Nature 

Environment 
Natural Disasters 
Universe 
Natural Resources 
Others 

Science 

Exact/Formal 
Sciences 

Mathematics  
Informatics 
Logics 
Standards 

Applied 
Sciences 

Medicine   
Archeology 
Engineering 
Architecture 
Technics/technology 
Aeronautics 
Agronomy 
Metrology 
Criminalistics 
Constructions 
Military Science 
Pharmacology 
Enology 
Others 

Social 
Sciences 

Pedagogy  
Geography 
Economy 
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History 
Psychology 
Sociology 
Ethnology 
Anthropology 
Religious Studies 
and Theology 
Juridical Sciences 
Linguistics 
Political Sciences 
Philosophy 
Philology 
Others 

Natural 
Sciences 

Biology 
Physics 
Astronomy 
Chemistry 
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Anexa 2 Structură metadate articol 
 
 

Editare articol :   

Metadata articol 

DocumentTitle * PE SUISUL UNUI V
 

ArticleTilte * 
 

AuthorName * 
 

PublicationDate * 2010
 

Source * Publishing House
 

SourceName * Editura PIM
 

TranslatorName * 
 

Medium * Written
 

DocumentType * 
 

DocumentTextStyle *  
Memoirs

 

DocumentTextDomain *   

DocumentTextSubDomain*   

CollectionDate * 
 

SubjectLanguage * Româna
 

ISSN-ISBN * 978-606-13-0080
 

Tabel 6. Metadate corespunzătoare unui articol 
 

Câmpurile nevide conţin informaţiile preluate din metadatele comune ale documentului 
 


