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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)
“Trois approches de la grammaticalisation, avec application à la préposition roumaine DE”, Studii si
Cercetari Lingvistice 2006, p. 129-165
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
“Une description sémantique des prépositions roumaines DE, PE, PANA”, Dacoromania 2005, p. 245258
“La formation des prépositions composées : una particularité romane?”,
in Studii de romanisticæ. Volum dedicat prof. Lorenzo Renzi, Cluj,
EFSE, 2007 p. 114-129
“La place du roumain dans la typologie motion event. Esquisse de
description”, in Limba românæ, abordæri traditionale øi moderne (G.G.
Neamtu et al.), Cluj, Presa universitaræ clujeanæ, 2009, p. 397-408
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
TRADUCERE Patrimoine culturel immatériel de Roumanie. Répertoire I,
Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului / UNESCO, Bucuresti,
CIMEC, 2009, 295 p.
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale
Co-editor al volumului Directions actuelles en linguistique du texte,
Cluj, Casa Cærtii de Øtiintæ, 2009
8. Brevete internaţionale
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)
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Criteriul II – Prestigiu profesional
1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I
2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus
3. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale
4. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) - 1
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
Post-doctoranzi (lista nominală)

5. Studenţi internaţionali atrasi (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)

6. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
8. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
Proiect “Trajectoire” CNRS - Federatia “Typologie et universaux linguistiques” (Franta) 2006-2008
(32.700 €)
Proiect “Trajectoire” CNRS - Federatia “Typologie et universaux linguistiques” (Franta) 2009-2012
(53.000 €)
9. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
10. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi
valoarea)
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
12. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
13. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
14. Conferinţe invitate internaţionale
15. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
Colocviul International „Le texte: modèles, méthodes, perspectives”, Cluj, sept. 2008
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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:

14 martie 2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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