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Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  MORAR DELIA-IOANA ASIST.DRD 
Facultatea, Catedra Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor,  

Catedra de Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri 
Domeniul ştiinţific UMANISTIC - Lingvisticǎ 
Adresa paginii web personale http://lingua.ubbcluj.ro 
Adresa e-mail delia.morar@lingua.ubbcluj.ro  
 
Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 

• Feurdean Dana Maria, Morar Delia-Ioana, Il testo giornalistico dai parametri 
pragmatici allo sfruttamento didattico, http://www.ebscohost.com, 
http://www.ceeol.com/aspx/publicationlist.aspx, Lingua Lingvistica, 2007, P.221-233 

• Morar Delia-Ioana, La rilevanza del fattore interculturale nell'insegnamento della 
lingua straniera, LINGUA, Categ CNCSIS D, VIII, 2009, P.81 – 87 

4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
• Feurdean Dana Maria, Morar Delia-Ioana, Dictionar italian-român/român-italian de 

termeni juridici, rezultat al unei fructuoase colaborari , http://www.ebscohost.com, 
http://www.ceeol.com/aspx/publicationlist.aspx , Lingua Lingvistica , 2006, P.303-308 

• Feurdean Dana Maria, Morar Delia-Ioana, Toma Mariana, La promozione della 
lingua e della cultura italiana in Romania, L'insegnamento dell'italiano L2/Ls 
all'Università: nuove sfide ed opportunita', Cooperativa Libraria Editrice Università di 
Padova, Editor: Cristina Capuzzo, Elena Duso, Luisa Marigo, 88-7588-677-8, -, 2008, P. 
70-82 

5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 

• Feurdean Dana Maria, Morar Delia-Ioana, carte, Test d'italiano, CASA CARTII DE 
STIINTA , CLUJ-NAPOCA, Editor: Casa Cartii de Stiinta, 2007, P. 118 

• Sera Nicolae Edmond, Morar Delia-Ioana, carte, Sur le baroque encore ... Ancora sul 
barocco ..., CASA CARTII DE STIINTA , CLUJ-NAPOCA, 2009, P. 200 

 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
8. Brevete internaţionale 
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9. Brevete naţionale 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
 
Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală)      
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 

• PROGETTO CULTURALE VENETO-ROMANIA NORD OCCIDENTALE, finanţat de 
Ministerul Italian al Educaţiei (MIUR) – 2004-2009 (Coordonator: conf.dr. Felicia-Delia 
Marga. Membri: asist.drd. Dana Feurdean, asist.drd. Delia Morar). 

 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
III. Realizare remarcabilă 

(Descrieţi într-o manieră  cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină)  cea mai importantă 

realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.) 

 
Data:       Semnătura: 

       Asist.univ. drd. Delia Morar 

Certific validitatea datelor prezentate 

Şef de catedră, 

Conf. univ. dr. Delia Marga 
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