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Activitate 3.1 - Augmentarea corpusului vocal prin noi înregistrări vocale care dublează texte             
existente în corpusul CoRoLa 
 
Deadline: Noiembrie 2020 
Responsabili: Anca Bibiri, Mihaela Onofrei, Dan Cristea 
 
 
 

1. Rezumatul etapei 
 

În această etapă a proiectului complex ReTeRom consorțiul și-a propus să consolideze și             
apoi să exploateze rezultatele acumulate în primii doi ani, cu obiectivele: existența unui Portal              
pregătit a primi și prelucra resurse bilingve românești, dezvoltarea în continuare a unei colecții              
de resurse care să corespundă formatului agreat de consorțiu, perfecționarea lanțurilor de            
prelucrări lingvistice și sonore, atât asupra componentelor textuale cât și vocale ale resurselor             
bimodale, care să permită alinieri între componentele vocale și textuale, recunoașterea cu            
minimum de erori a vocii, generarea expresivă a vocii și antamarea de aplicații bazate pe aceste                
tehnologii.  

A treia etapă (2020) a proiectului CoBiLiRO prevede completarea inventarului de resurse            
disponibile pe portal cât și valorificarea lor atât în cadrul platformei (statistici și instrumente              
integrate) precum și în afara platformei, propunând o serie de proiecte ce utilizează tehnologiile              
dezvoltate în cadrul proiectelor partenere. Similar celorlalte etape, este prevăzută și o activitate             
de diseminare, atât la evenimente științifice cât și în mass-media. De interes special pentru              
platforma dezvoltată este respectarea drepturilor de autor și a anonimizării solicitate pentru            
contribuitorii de resurse pe platformă. 
 

2. Obiectivele Activității 
 

Activitatea 3.1 a avut ca obiectiv augmentarea corpusului voce/text cu noi înregistrări            
care să dubleze texte depuse în corpusul CoRoLa. Totodată am avut în vedere creșterea              
semnificativă a colecției de fișiere bimodale, a căror achiziție s-a făcut, de regulă, în ordine               
inversă: mai întâi înregistrările sonore și apoi transcrierea lor în text. Colecția trebuie să fie               
accesibilă prin infrastructura creată, respectiv Portalul Cobiliro. 
 

3. Rezumatul activității 
 

 



Această activitate a fost dedicată încărcării pe platforma proiectului component          
CoBiLiRo1 a resurselor identificate pentru dezvoltarea tehnologiilor pentru limba română,          
asignându-le metadatele și adnotările stabilite de comun acord în cadrul consorțiului. A fost             
agreată de membrii colectivului Cobiliro o procedură de dublare în voce a unei colecții de fișiere                
textuale aflate deja în CoRoLa, Corpusul Reprezentativ al Limbii Române Contemporane,           
construit în intervalul 2014-2017 de către două institute ale Academiei Române, anume Institutul             
de Inteligență Artificială “M.Drăgănescu” din București și Institutul de Informatică Teoretică din            
Filiala Iași a Academiei Române, cu ajutor (în cadrul proiectului DRuKoLA finanțat de Fundația              
Humboldt), din partea Universității București și a Institutului Limbii Germane din Mannheim.            
Această activitate se va continua în perioada de prelungire a proiectului, până în martie 2021.  
 

4. Descrierea științifică 
Colecțiile încărcate pe platforma CoBiLiRo respectă formatul standardizat al fișierelor          

vorbire-text relativ la metadate (care conțin informații header și alinieri). Formatul, agreat de toți              
partenerii proiectului complex ReTeRom, este difuzat în proiect în livrabilul A1.3 și descrie             
tipurile:  

- file: care separă fiecare componentă <speech> de format WAV/MP3, cu includerea           
atributului @speechFile, care identifică numele fișierului conținând înregistrarea vocală; 

- start-stop: care marchează bornele temporale de început-sfârșit ale componentelor         
<speech> în fișiere unice asociate unui obiect <tei>, cu includerea atributelor @start și             
@stop, cu valori reale, reprezentând momentele de început și de sfârșit ale înregistrării             
vocale; în acest caz, numele fișierului în care sunt referite bornele @start și @stop ale               
elementelor <speech> sunt date într-un atribut @speechFile încorporat elementului         
<teiHeader>.  
Identificarea în fișierele colecției corpusului Cobiliro a primei ori a celei de a doua              

opțiuni de marcare a segmentării se face în elementele <teiHeader>, care includ un atribut              
@speechSegmentation, cu una din valorile: “file”, respectiv “start-stop”, tipul de segmentare           
fiind unitar în lungimea fiecărui obiect. Menționăm că majoritatea obiectelor înregistrate în            
Portal sunt de tip file.  

Prezentăm în continuare resursele noi urcate în Portal în acest an al proiectului: 
 

4.1. @colection: Ghici Cine Vine La Cină? 
<title>: “Ghici Cine Vine La Cină? - Dan Hatmanu” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Hatmanu  
@longTitle - “Ghici Cine Vine La Cină? - Iașul, locul  de perpetuă întoarcere” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 

1 http://cobiliro.info.uaic.ro:3083/  
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<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 
<speechSection>: (oligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Arhire; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 57:27; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Dan Hatmanu, Vasile Arhire;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 

4.2. @colection: Ghici Cine Vine La Cină? 
<title>: “Ghici Cine Vine La Cina? - Radu Miron” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Radu Miron  
@longTitle - “Ghici Cine Vine La Cină? - Radu Miron” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (oligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Arhire; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 54:04; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Radu Miron, Vasile Arhire;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 
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<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 

4.3. @colection: Ghici Cine Vine La Cină? 
<title>: “Ghici Cine Vine La Cină? - Teodor Dima” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Dima 
@longTitle - “Ghici Cine Vine La Cină? - Teodor Dima” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (oligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Arhire; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 54:43; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Teodor Dima, Vasile Arhire;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 
4.4. @colection: Ghici Cine Vine La Cină? 
<title>: “Ghici Cine Vine La Cină? - Eugen Târcoveanu” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Târcoveanu 
@longTitle - “Ghici cine vine la cină? - Mereu de gard?” 
@contributor: UAIC; 
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<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (oligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Arhire; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 56:01; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Eugen Târcoveanu, Vasile Arhire;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 
4.5. @colection: Ghici Cine Vine La Cină? 
<title>: “Ghici Cine Vine La Cină? - Cornelia Gheorghiu” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Gheorghiu 
@longTitle - “Ghici cine vine la cină? - O viață sub zodia Ioanei D'Arc” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (oligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Arhire; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 52:01; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
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<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          
într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 

@speakerName: Cornelia Gheorghiu, Vasile Arhire;  
@speakerGender: (opțional) “mixt”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 
4.6. @colection: Ghici Cine Vine La Cină? 
<title>: “Ghici Cine Vine La Cină? - Emil Brumaru” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Brumaru 
@longTitle - “Ghici Cine (Mai) Vine la Cină? - Nevolnic în fața altarului amorului” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (oligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Arhire; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 58:37; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Emil Brumaru, Vasile Arhire;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 
4.7. @colection: Ghici Cine Vine La Cină? 
<title>: “Ghici Cine Vine La Cină? - Constantin Milica” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Milica 
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@longTitle - “Ghici cine vine la cină - De la fotosinteza plantelor la sănătatea              
oamenilor” 

@contributor: UAIC; 
<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (oligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Arhire; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 56:42; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Constantin Milica, Vasile Arhire;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 
4.8. @colection: Ghici Cine Vine La Cină? 
<title>: “Ghici Cine Vine La Cină? - Dumitru Dorin Prunariu” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Prunariu 
@longTitle - “Ghici cine vine la cină - Cum ajungi, de la visul de a zbura, la călătoria                  

reală printre stele” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Arhire; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 54:30; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
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@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          
“wav”;  

@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Dumitru Dorin Prunariu, Vasile Arhire;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 
4.9. @colection: Ghici Cine Vine La Cină? 
<title>: “Ghici Cine Vine La Cină? - Valerius M. Ciucă” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Ciucă 
@longTitle - “Ghici cine vine la cină - Poetul devenit ”filozoful” Tribunalului Uniunii             

Europene” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (oligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Arhire; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 56:55; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Valerius M. Ciucă, Vasile Arhire;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”; 

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
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4.10. @colection: Ghici Cine Vine La Cină? 
<title>: “Ghici Cine Vine La Cină? - Valentin Ciucă” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Ciucă 
@longTitle - “Ghici cine vine la cină? - Un veac de om în lumea artelor frumoase” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Arhire; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 57:05; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Valentin Ciucă, Vasile Arhire;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 

4.11. @colection: Ghici Cine Vine La Cină? 
<title>: “Ghici Cine Vine La Cină? - Ion Arhip” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Arhip 
@longTitle - “Ghici Cine (Mai) Vine La Cină? - De la Palat, prin labirintul literaturii               

române ” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  
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@speechCreator: Arhire; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 56:58; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Ion Arhip, Vasile Arhire;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 

 
4.12. @colection: Ghici Cine Vine La Cină? 
<title>: “Ghici Cine Vine La Cină? - Ionel Miron” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Miron 
@longTitle - “Ghici cine (mai) vine la cină? - Căutătorul de ”comori” acvatice” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (oligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Arhire; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 57:31; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Ionel Miron, Vasile Arhire;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


@textFormat: “UTF8”;  
@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 

 
4.13. @colection: Ghici Cine Vine La Cină? 
<title>: “Ghici Cine Vine La Cină? - Valeriu D Cotea” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Cotea 
@longTitle - “Ghici Cine Vine La Cină? Esențele vinului regăsite în esențele sufletului” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Arhire; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 54:24; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Valeriu D Cotea, Vasile Arhire;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 

4.14. @colection: Alma Mater Iassiensis  
<title>: “Alma Mater Iassiensis - 24. Facultatea de Drept” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Iacob; 
@longTitle - “Alma Mater Iassiensis - 24. Facultatea de Drept” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 
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<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Iacob; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 57:32; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Tudorel Toader, Grigore Teodoru, Gheorghe Iacob; 
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: (obligatoriu) regimul de distribuție, valori: tipuri de contracte (ex.          
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) 

 
 

4.15. @colection: Alma Mater Iassiensis  
<title>: “Alma Mater Iassiensis - 4. Facultatea de Teologie Ortodoxă” titlul resursei, cu             
atribute:  

@ident - Iacob; 
@longTitle - “Alma Mater Iassiensis - 4. Facultatea de Teologie Ortodoxă” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Iacob; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 57:32; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Ion Vivocan, Gheorghe Popa, Gheorghe Iacob; 
@speakerGender: (opțional) “male”; 

 



@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 
<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 
4.16. @colection: Alma Mater Iassiensis 
<title>: “Alma Mater Iassiensis - 5. Institutia Rectoratului” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Iacob; 
@longTitle - “Alma Mater Iassiensis - 5. Institutia Rectoratului - despre rectorii din alte              

vremuri” 
@contributor: UAIC; 

 
<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Iacob; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 57:32; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Dumitru Ivănescu, Cătălin Botoșineanu, Gheorghe Iacob; 
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 

4.17. @colection: Alma Mater Iassiensis  
<title>: “Alma Mater Iassiensis - 6. Universitatea din Iași în relațiile internaționale” titlul             
resursei, cu atribute:  

@ident - Iacob; 
@longTitle - “Alma Mater Iassiensis - 6. Universitatea din Iași în relațiile internaționale” 
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@contributor: UAIC; 
<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Iacob; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 57:42; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Mădălina Criclevi, Alexandru-Florin Platon, Dana Daia,       

Gheorghe Iacob; 
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 

4.18. @colection: Alma Mater Iassiensis  
<title>: “Alma Mater Iassiensis - 8. Prof. Univ. Dr. Vasile Ișan” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Iacob; 
@longTitle - “Alma Mater Iassiensis - 8. Prof. Univ. Dr. Vasile Ișan” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Iacob; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 55:53; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
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@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Vasile Ișan, Gheorghe Iacob; 
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 

4.19. @colection: Alma Mater Iassiensis  
<title>: “Alma Mater Iassiensis - 9. Seminarul Myller” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Iacob; 
@longTitle - “Alma Mater Iassiensis - 9. Seminarul Myller” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Iacob; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 55:13; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Gheorghe Aniculăesei, Ovidiu Cârjă, Gheorghe Iacob; 
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 
4.20. @colection: Alma Mater Iassiensis  
<title>: “Alma Mater Iassiensis - 10. Cultura Cucuteni” titlul resursei, cu atribute:  
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@ident - Iacob; 
@longTitle - “Alma Mater Iassiensis - 10. Cultura Cucuteni” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Iacob; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 55:28; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Nicolae Ursulescu, Vasile Cotiugă , Gheorghe Iacob; 
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 
4.21. @colection: Alma Mater Iassiensis  
<title>: “Alma Mater Iassiensis - 13. Universitatea din Iași - prezent și perspective” titlul              
resursei, cu atribute:  

@ident - Iacob; 
@longTitle - “Alma Mater Iassiensis - 13. Universitatea din Iași - prezent și perspective” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Iacob; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 55:57; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
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@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          
“wav”;  

@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Dumitru Oprea, Gheorghe Iacob; 
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 

4.22. @colection: Alma Mater Iassiensis  
<title>: “Alma Mater Iassiensis - 18. Viața Universității” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Iacob; 
@longTitle - “Alma Mater Iassiensis - 18. Viața Universității” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Iacob; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 55:21; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Adrian Neculau, Ștefan Avădanei, Gheorghe Iacob; 
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
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4.23. @colection: Alma Mater Iassiensis 
<title>: “Alma Mater Iassiensis - 21. Historia - Magistra vitae” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Iacob; 
@longTitle - “Alma Mater Iassiensis - 21. Historia - Magistra vitae” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (oligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Iacob; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 55:04; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Ștefan Avădanei, Gheorghe Iacob; 
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 
4.24. @colection: Alma Mater Iassiensis  
<title>: “Alma Mater Iassiensis - 22. Filosofia la Universitatea din Iași” titlul resursei, cu              
atribute:  

@ident - Iacob; 
@longTitle - “Alma Mater Iassiensis - 22. Filosofia la Universitatea din Iași” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Iacob; 
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@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 55:16; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Adrian Neculau, Gheorghe Iacob; 
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 

4.25. @colection: Alma Mater Iassiensis  
<title>: “Alma Mater Iassiensis - 25. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor”            
titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Iacob; 
@longTitle - “Alma Mater Iassiensis - 25. Facultatea de Economie și Administrarea            

Afacerilor” 
@contributor: UAIC; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Iacob; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 55:32; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Gheorghe Iacob; 
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  
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@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 
4.26. @colection: Alma Mater Iassiensis  
<title>: “Alma Mater Iassiensis - 23. Manifestarile Jubileului” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Iacob; 
@longTitle - “Alma Mater Iassiensis - 23. Manifestarile Jubileului” 
@contributor: UAIC; 
<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și          

adnotări ale obiectului, cu atributele:  
@metadataCreator: UAIC 
@annotationCreator: UAIC; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (oligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: Iacob; 
@acusticMedia: (opțional) “inStudio”; 
@duration: 54:24; 
@broadcast: (opțional) emisiune TV; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: Gheorghe Iacob; 
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 
 
 
4.27. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9BM1b  
@longTitle - “S1_SoRoEs-Baia Mare: 9BM1b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU2 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 

2 Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul            
Științe-Socio-Umane 
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@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inquietspace”; 
@duration: 01:20; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Baia Mare; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9BM1b;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Maramureș-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/. 
  

 
4.28. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9BM1c  
@longTitle - “S2_SoRoEs-Baia Mare: 9BM1c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inquietspace”; 
@duration: 01:20; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Baia Mare; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9BM1c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
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@speakerAccent: (opțional) “Maramureș-Romania”; 
<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 

 
4.29. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9BM2b  
@longTitle - “S3_SoRoEs-Baia Mare: 9BM2b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inquietspace”; 
@duration: 01:20; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Baia Mare; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9BM2b;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Maramureș-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.30. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9BM3c  
@longTitle - “S4_SoRoEs-Baia Mare: 9BM3c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  
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@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inquietspace”; 
@duration: 01:20; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Baia Mare; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9BM3c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Maramureș-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.31. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9BM4b  
@longTitle - “S5_SoRoEs-Baia Mare: 9BM4b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inquietspace”; 
@duration: 08:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Baia Mare; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9BM4b;  
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@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Maramureș-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.32. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9BM4c  
@longTitle - “S6_SoRoEs-Baia Mare: 9BM4c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inquietspace”; 
@duration: 01:20; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Baia Mare; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9BM4c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Maramureș-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.33. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9BM5a  
@longTitle - “S7_SoRoEs-Baia Mare: 9BM5a” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 
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<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inquietspace”; 
@duration: 01:20; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Baia Mare; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9BM5a;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Maramureș-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution:https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.34. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9BM5b  
@longTitle - “S8_SoRoEs-Baia Mare: 9BM5b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inquietspace”; 
@duration: 01:20; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Baia Mare; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
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<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          
într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 

@speakerName: 9BM5b;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Maramureș-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.35. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9BM6b  
@longTitle - “S9_SoRoEs-Baia Mare: 9BM6b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inquietspace”; 
@duration: 01:20; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Baia Mare; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9BM6b;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Maramureș-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 

 
4.36. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Bv1c  
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@longTitle - “S1_SoRoEs-Brașov: 9Bv1c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Brașov; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Bv1c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.37. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Bv2c  
@longTitle - “S2_SoRoEs-Brașov: 9Bv2c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Brașov; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
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@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Bv2c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.38. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Bv3a  
@longTitle - “S3_SoRoEs-Brașov: 9Bv3a” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Brașov; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Bv3a;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 

 
4.39. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  
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@ident - 9Bv3b  
@longTitle - “S4_SoRoEs-Brașov: 9Bv3b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Brașov; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Bv3b;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.40. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9B3c  
@longTitle - “S1_SoRoEs-București: 9B3c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_București; 
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@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          
“wav”;  

@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9B3c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.41. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9B4a  
@longTitle - “S2_SoRoEs-București: 9B4a” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_București; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9B4a;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
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4.42. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9B4c  
@longTitle - “S3_SoRoEs-București: 9B4c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_București; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9B4c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.43. @colection: SoRoEs  
title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9B4c2  
@longTitle - “S4_SoRoEs-București: 9B4c2” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
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@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_București; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9B4c2;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 

 
4.44. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9B5a  
@longTitle - “S5_SoRoEs-București: 9B5a” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_București; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9B5a;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


 
4.45. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9B5a2  
@longTitle - “S6_SoRoEs-București: 9B5a2” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_București; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9B5a2;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.46. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9B5b  
@longTitle - “S7_SoRoEs-București: 9B5b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
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@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_București; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9B5b;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.47. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9B5b2  
@longTitle - “S8_SoRoEs-București: 9B5b2” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_București; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9B5b2;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
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4.48. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9B5c  
@longTitle - “S9_SoRoEs-București: 9B5c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 05:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_București; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9B5c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.49. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9B5c2 
@longTitle - “S10_SoRoEs-București: 9B5c2” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
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@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_București; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9B5c2;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.50. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9B6b  
@longTitle - “S11_SoRoEs-București: 9B6b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_București; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9B6b;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  
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@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.51. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9B6c  
@longTitle - “S12_SoRoEs-București: 9B6c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_București; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9B6c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.52. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9C1c  
@longTitle - “S1_SoRoEs-Cluj: 9C1c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Cluj; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9C1c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 

 
 
4.53. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9C1c2  
@longTitle - “S1_SoRoEs-Cluj: 9C1c2” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Cluj; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9C1c2;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  
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@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.54. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9C2b  
@longTitle - “S3_SoRoEs-Cluj: 9C2b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Cluj; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9C2b;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.55. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9C2c  
@longTitle - “S4_SoRoEs-Cluj: 9C2c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 
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<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Cluj; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9C2c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.56. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9C3b  
@longTitle - “S5_SoRoEs-Cluj: 9C3b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Cluj; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9C3b;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 
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<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.57. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9C3c  
@longTitle - “S6_SoRoEs-Cluj: 9C3c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Cluj; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9C3c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.58. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9C4c  
@longTitle - “S7_SoRoEs-Cluj: 9C4c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 
<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și          

adnotări ale obiectului, cu atributele:  
@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
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@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Cluj; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9C4c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.59. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9C5a  
@longTitle - “S8_SoRoEs-Cluj: 9C5a” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Cluj; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9C5a;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
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@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 
<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 

 
4.60. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9C5b  
@longTitle - “S9_SoRoEs-Cluj: 9C5b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 
<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și          

adnotări ale obiectului, cu atributele:  
@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Cluj; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9C5b;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.61. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9C5b2  
@longTitle - “S10_SoRoEs-Cluj: 9C5b2” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  
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@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Cluj; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9C5b2;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.62. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9C5c  
@longTitle - “S11_SoRoEs-Cluj: 9C5c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Cluj; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9C5c;  
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@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.63. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 95c2  
@longTitle - “S12_SoRoEs-Cluj: 9C5c2” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Cluj; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9C5c2;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.64. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9C6b  
@longTitle - “S13_SoRoEs-Cluj: 9C6b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 
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<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Cluj; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9C6b;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.65. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9C6c  
@longTitle - “S14_SoRoEs-Cluj: 9C6c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 05:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Cluj; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          
într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 

@speakerName: 9C6c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.66. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9C6c2  
@longTitle - “S15_SoRoEs-Cluj: 9C6c2” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Cluj; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9C6c2;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.68. @colection: SoRoEs 
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Ct1c  
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@longTitle - “S1_SoRoEs-Constanța: 9Ct1c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:20; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Constanța; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Ct1c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Dobrogea-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.68. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Ct2c  
@longTitle - “S2_SoRoEs-Constanța: 9Ct2c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:20; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Constanța; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
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@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Ct2c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Dobrogea-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.69. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Ct3b  
@longTitle - “S3_SoRoEs-Constanța: 9Ct3b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:20; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Constanța; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Ct3b;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Dobrogea-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.70. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  
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@ident - 9Ct3c  
@longTitle - “S4_SoRoEs-Constanța: 9Ct3c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:20; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Constanța; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Ct3c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Dobrogea-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.71. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Ct4c  
@longTitle - “S5_SoRoEs-Constanța: 9Ct4c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:20; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Constanța; 
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@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          
“wav”;  

@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Ct4c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Dobrogea-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.72. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Ct5b  
@longTitle - “S6_SoRoEs-Constanța: 9Ct5b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:50; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Constanța; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Ct5b;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Dobrogea-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
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4.73. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Ct6b  
@longTitle - “S7_SoRoEs-Constanța: 9Ct6b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:20; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Constanța; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Ct6b;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Dobrogea-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.74. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Cr1c  
@longTitle - “S1_SoRoEs-Craiova: 9Cr1c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
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@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Craiova; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Cr1c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Oltenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.75. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Cr1c2  
@longTitle - “S2_SoRoEs-Craiova: 9Cr1c2” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Craiova; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Cr1c2;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Oltenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
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4.76. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Cr2c  
@longTitle - “S3_SoRoEs-Craiova: 9Cr2c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Craiova; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Cr2c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Oltenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.77. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Cr3b  
@longTitle - “S4_SoRoEs-Craiova: 9Cr3b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
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@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Craiova; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Cr3b;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Oltenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.78. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Cr3c  
@longTitle - “S5_SoRoEs-Craiova: 9Cr3c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Craiova; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Cr3c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Oltenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: (ohttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
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4.79. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Cr4b  
@longTitle - “S6_SoRoEs-Craiova: 9Cr4b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Craiova; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Cr4b;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Oltenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.80. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Cr4c  
@longTitle - “S7_SoRoEs-Craiova: 9Cr4c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
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@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Craiova; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Cr4c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Oltenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.81. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Cr5b  
@longTitle - “S8_SoRoEs-Craiova: 9Cr5b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Craiova; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Cr5b;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Oltenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  
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@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.82. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Cr5c  
@longTitle - “S9_SoRoEs-Craiova: 9Cr5c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Craiova; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Cr5c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Oltenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.83. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Cr6b  
@longTitle - “S10_SoRoEs-Craiova: 9Cr6b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  
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@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Craiova; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Cr6b;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Oltenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 

 
4.84. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Cr6c  
@longTitle - “S11_SoRoEs-Craiova: 9Cr6c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Craiova; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Cr6c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Oltenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
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@textFormat: “UTF8”;  
@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  

 
 

4.85. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Is1c  
@longTitle - “S1_SoRoEs-Iași: 9Is1c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 
<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și          

adnotări ale obiectului, cu atributele:  
@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Iași; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Is1c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.86. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Is2b  
@longTitle - “S2_SoRoEs-Iași: 9Is2b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 
<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și          

adnotări ale obiectului, cu atributele:  
@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 
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<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Iași; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Is2b;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.87. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Is2c  
@longTitle - “S3_SoRoEs-Iași: 9Is2c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Iași; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Is2c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 
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<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.88. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Is3a  
@longTitle - “S4_SoRoEs-Iași: 9Is3a” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Iași; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Is3a;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.89. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Is3b  
@longTitle - “S5_SoRoEs-Iași: 9Is3b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
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@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Iași; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Is3b;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.90. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Is3c  
@longTitle - “S6_SoRoEs-Iași: 9Is3c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Iași; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Is3c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
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@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 
<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.91. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Is4a  
@longTitle - “S7_SoRoEs-Iași: 9Is4a” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Iași; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Is4a;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.92. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Is4b  
@longTitle - “S8_SoRoEs-Iași: 9Is4b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  
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@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Iași; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Is4b;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.93. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Is4c  
@longTitle - “S9_SoRoEs-Iași: 9Is4c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Iași; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Is4c;  
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@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.94. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Is5a  
@longTitle - “S10_SoRoEs-Iași: 9Is5a” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Iași; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Is5a;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 

 
4.95. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Is5b  
@longTitle - “S11_SoRoEs-Iași: 9Is5b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 
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<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Iași; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Is5b;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.96. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Is6a  
@longTitle - “S12_SoRoEs-Iași: 9Is6a” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Iași; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
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<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          
într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 

@speakerName: 9Is6a;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.97. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Sb1a  
@longTitle - “S1_SoRoEs-Sibiu: 9Sb1a” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Sibiu; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Sb1a;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.98. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Sb1c  
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@longTitle - “S2_SoRoEs-Sibiu: 9Sb1c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Sibiu; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Sb1c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.99. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Sb2c  
@longTitle - “S3_SoRoEs-Sibiu: 9Sb2c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Sibiu; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
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@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Sb2c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 

 
4.100. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Sb4c  
@longTitle - “S1_SoRoEs-Sibiu: 9Sb4c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 01:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Sibiu; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Sb4c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Transylvanian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.101. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  
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@ident - 9Sv1b  
@longTitle - “S1_SoRoEs-Suceava: 9Sv1b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Suceava; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Sv1b;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.102 @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Sv1c  
@longTitle - “S2_SoRoEs-Suceava: 9Sv1c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Suceava; 
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@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          
“wav”;  

@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Sv1c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.103. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Sv2b  
@longTitle - “S3_SoRoEs-Suceava: 9Sv2b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Suceava; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Sv2b;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
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4.104. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Sv2c  
@longTitle - “S4_SoRoEs-Suceava: 9Sv2c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Suceava; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Sv2c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.105. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Sv3a  
@longTitle - “S5_SoRoEs-Suceava: 9Sv3a” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
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@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Suceava; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Sv3a;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.106. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Sv3c  
@longTitle - “S6_SoRoEs-Suceava: 9Sv3c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Suceava; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Sv3c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
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4.107. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Sv4b  
@longTitle - “S7_SoRoEs-Suceava: 9Sv4b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Suceava; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Sv4b;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.108. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Sv4c  
@longTitle - “S8_SoRoEs-Suceava: 9Sv4c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
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@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Suceava; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Sv4c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.109. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Sv5b  
@longTitle - “S9_SoRoEs-Suceava: 9Sv5b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Suceava; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Sv5b;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
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4.110. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Sv6a  
@longTitle - “S10_SoRoEs-Suceava: 9Sv6a” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Suceava; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Sv6a;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.111. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Sv6b  
@longTitle - “S11_SoRoEs-Suceava: 9Sv6b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
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@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Suceava; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Sv6b;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 

 
4.112. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9Sv6c  
@longTitle - “S12_SoRoEs-Suceava: 9Sv6c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Suceava; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9Sv6c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Moldavian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  
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@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.113. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9T1b  
@longTitle - “S1_SoRoEs-Timișoara: 9T1b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Timișoara; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9T1b;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Banat-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.114. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9T1c  
@longTitle - “S2_SoRoEs-Timișoara: 9T1c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  
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@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Timișoara; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9T1c;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Banat-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.115. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9T2b  
@longTitle - “S3_SoRoEs-Timișoara: 9T2b” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Timișoara; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9T2b;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Banat-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
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@textFormat: “UTF8”;  
@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  

 
 

4.116. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9T2c  
@longTitle - “S4_SoRoEs-Timișoara: 9T2c” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Timișoara; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9T2c;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Banat-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

4.117. @colection: SoRoEs  
<title>: “SoRoEs” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - 9T3a  
@longTitle - “S5_SoRoEs-Timișoara: 9T3a” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 
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<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 02:00; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare pe teren_Timișoara; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“wav”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: 9T3a;  
@speakerGender: (opțional) “female”; 
@speakerAccent: (opțional) “Banat-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.118. @colection: Povești  
 
<title>: “Povești” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Fetița cu chibriturile  
@longTitle - “Fetița cu chibriturile, de Hans Christian Andersen” 
@contributor: https://www.povesti-pentru-copii.com/; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: UAIC_ICI_DISU; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: https://www.povesti-pentru-copii.com/; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 06:44; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare în spațiu liniștit; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“mp3”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: -;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 
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<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.119. @colection: Povești  
<title>: “Povești” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Aleodor Împărat  
@longTitle - “Aleodor Împărat, de Petre Ispirescu” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: https://www.povesti-pentru-copii.com/; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: https://www.povesti-pentru-copii.com/; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 30:33; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare în spațiu liniștit; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“mp3”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: -;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.120. @colection: Povești  
<title>: “Povești” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Bunica  
@longTitle - “Bunica, de Barbu Ștefănescu Delavrancea” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
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@annotationCreator: https://www.povesti-pentru-copii.com/; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: https://www.povesti-pentru-copii.com/; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 08:37; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare în spațiu liniștit; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“mp3”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: -;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.121. @colection: Povești  
<title>: “Povești” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Bunicul  
@longTitle - “Bunicul, de Barbu Ștefănescu Delavrancea” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: https://www.povesti-pentru-copii.com/; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: https://www.povesti-pentru-copii.com/; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 05:44; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare în spațiu liniștit; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“mp3”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: -;  
@speakerGender: (opțional) “mixt”; 
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@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 
<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/. 
 
 
4.122. @colection: Povești  
<title>: “Povești” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Porcul fermecat  
@longTitle - “Porcul fermecat, de Petre Ispirescu” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: https://www.povesti-pentru-copii.com/; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: https://www.povesti-pentru-copii.com/; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 28:32; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare în spațiu liniștit; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“mp3”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: -;  
@speakerGender: (opțional) “male”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.123. @colection: Povești  
<title>: “Povești” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Fata babei și fata moșneagului  
@longTitle - “Fata babei și fata moșneagului, de Ion Creangă” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  
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@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: https://www.povesti-pentru-copii.com/; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: https://www.povesti-pentru-copii.com/; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 19:19; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare în spațiu liniștit; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“mp3”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: -;  
@speakerGender: (opțional) “mixt”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.124. @colection: Povești  
<title>: “Povești” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Capra cu trei iezi  
@longTitle - “Capra cu trei iezi, de Ion Creangă” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: https://www.povesti-pentru-copii.com/; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: https://www.povesti-pentru-copii.com/; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 21:41; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare în spațiu liniștit; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“mp3”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: -;  
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@speakerGender: (opțional) “mixt”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 
4.125. @colection: Povești  
<title>: “Povești” titlul resursei, cu atribute:  

@ident - Făt-Frumos din lacrimă  
@longTitle - “Făt Frumos din lacrimă, de Mihai Eminescu” 
@contributor: UAIC_ICI_DISU; 

<addDataSection>: (opțional) secțiunea în care se descriu componentele metadata și adnotări           
ale obiectului, cu atributele:  

@metadataCreator: UAIC_ICI_DISU 
@annotationCreator: https://www.povesti-pentru-copii.com/; 
<annotationLevel>: (opțional) în lipsă, valoarea implicită e: “sentenceAlign”; 

<speechSection>: (obligatoriu) secțiunea în care se descrie componenta vorbire a obiectului, cu            
detalierea:  

@speechCreator: https://www.povesti-pentru-copii.com/; 
@acusticMedia: (opțional) “inQuietSpace”; 
@duration: 28:34; 
@broadcast: (opțional) Înregistrare în spațiu liniștit; 
@speechFileType: (obligatoriu) modul de reprezentare a semnalului vocal, cu valorile          

“mp3”;  
@speechSegmentation: (obligatoriu) cu una din valorile: “file”;  
<speaker>: (opțional) conține informații despre vorbitori. Fiecare vorbitor care apare          

într-o înregistrare are dedicat un element cu următorul conținut: 
@speakerName: -;  
@speakerGender: (opțional) “mixt”; 
@speakerAccent: (opțional) “Muntenian-Romania”; 

<textSection>: (opțional) secțiunea în care se descrie componenta textuală a obiectului, cu            
detalierea:  

@textCreator: UAIC_ICI_DISU; 
@textFormat: “UTF8”;  

@distribution: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.  
 
 

5. Concluzii 
 

Resursele încărcate în Platforma Cobiliro descrise în acest raport însumează un timp total             
de 28:09:44 (ore:minute:secunde) de înregistrări sonore, cu transcrierile textuale         
corespunzătoare. Ele sunt repartizate astfel: colecția Ghici cine vine la cină - 10:23:28; colecția              
Alma Mater Iassiensis:12:10:16; colecția SoRoEs - 2:49:20; colecția Povești: 2:46:40.  
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Transcrierile sunt neuniforme în privința apropierii de text, unele fiind prelucrate deja de             
editori (pentru îndepărtarea unor repetiții, pauze, bâlbâieli, inerente vorbirii libere) în vederea            
tipăririi textelor (ca de exemplu colecțiile de interviuri), altele urmărind destul de aproape             
idiosincraziile din vorbirea liberă. În fine a treia categorie reprezintă înregistrări vocale care au              
rezultat ulterior existenței textelor corespunzătoare, prin citirea cu glas tare a textelor (read             
speech), acestea urmărind îndeaproape textul.  

Calitatea înregistrărilor sonore este, de asemenea, diversă: de la înregistrări realizate în            
condiții profesionale (microfon performant, cameră anecoidă), până la înregistrări în condiții           
naturale (pe stradă, cu zgomot sau muzică în surdină etc.). 

Părerea noastră este că fiecare dintre aceste tipuri de resurse bimodale sunt utile în              
experimentele de antrenare a tehnologiei de recunoaștere a vocii, cât și în cea de sinteză vocală,                
pentru că în condiții reale de transpunere a vocii în text ori invers, toate aceste condiții pot                 
apărea, ca urmare tehnologiile trebuie să poată fi antrenate pe resurse care să reproducă o cât mai                 
diversă stare de lucruri.  

În fine, dorim să remarcăm aici că enorm de multe discuții în Consorțiul ReTeRom s-au               
purtat pe tema drepturilor de autor, Consorțiul acordând o grijă deosebită respectării cadrului             
legal de procurare și utilizare a resurselor în scopuri de cercetare. Pentru fiecare dintre resursele               
încărcate pe platforma CoBiLiRo, membrii Consorțiului care le-au achiziționat au semnat           
protocoale de colaborare cu autorii ori proprietarii lor. Alte discuții s-au purtat pentru stabilirea              
unui punct de vedere relativ la posibilitatea de a ceda drepturi de utilizare unor terțe entități. Cum                 
părerile au fost divergente în această privință, s-a convenit ca fiecare achiziționator să stabilească              
propriii termeni de licențiere a resurselor procurate ori construite, iar în cazul în care resursele ce                
sunt solicitate de terți au intrat în posesia consorțiului prin donații din partea altor autori sau                
furnizori, să se revină asupra protocoalelor semnate cu aceștia inițial pentru a obține din partea               
lor acceptul de extensie a dreptului de utilizare către terți. Opinia tuturor membrilor Consorțiului              
asupra conduitei asupra drepturilor de exploatare a resurselor din Portalul Cobiliro este către o              
utilizare liberă a lor pentru scopuri de cercetare. Atunci când rezultatele cercetării sunt însă              
explicit enunțate ca urmărind obținerea de profit, opiniile sunt divergente, pentru că, pe de o               
parte nu se poate pune problema participării la profit a unora dintre parteneri (spre exemplu,               
interzisă în Statutul Academiei Române), iar pe de altă parte, e discutabil aspectul moral al               
obținerii de profit din resurse cedate gratuit de proprietari, chiar dacă acestor resurse le-a fost               
adăugată o plus-valoare rezultată în urma cercetării.  

Toate obiectivele incluse în plan la această activitate au fost realizate. 
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