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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)

categoria B+:


2009: Feurdean Dana-Maria, Strategie discorsive nel discorso economico della stampa
romena e italiana, în „Analele Unversităţii din Craiova” (Annals of the University of
Craiova), Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, Ed. Universitaria, anul XXXI, Nr.1-2,
2009, ISSN:1224-5712, pg.99-119.
http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/etapa8.pdf
http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/reviste_cat_B+(2).pdf



2010: sub tipar: Feurdean Dana-Maria, Tipi di argomenti nel discorso della stampa
economica italiana e romena, în „Analele Unversităţii din Craiova” (Annals of the
University of Craiova), Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, Ed. Universitaria, 2010,
http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/etapa8.pdf
http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/reviste_cat_B+(2).pdf

4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

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





Feurdean Dana-Maria, Toma Mariana, Popescu Teodora, Nawrotzky-Torok
Edmond, carte, Mic dictionar englez-german-francez-italian-roman de termeni
economici, juridici si politici, CASA CARTII DE STIINTA , CLUJ-NAPOCA, 2006, P.
265.
Feurdean Dana-Maria, Toma Mariana, Tocalachis Timea, Nawrotzky-Torok
Edmond, carte, Mic dictionar de termeni economici, juridici si politici, CASA CARTII
DE STIINTA , CLUJ-NAPOCA, 2009, P. 250.

7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale

2007: Coeditor în colaborare cu Delia-Felicia Marga, Victoria Moldovan al volumului Studii
de romanistică, p.270, EFES.
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)

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
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8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
•

Membru în colectivul de redacţie al revistei LINGUA

9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
•

PROGETTO CULTURALE VENETO-ROMANIA NORD OCCIDENTALE, finantat de
Ministerul Italian al Educatiei (MIUR) – 2004-2009 (Coordonatori: Conf. Dr. Felicia-Delia
Marga, Conf. Univ. Viorica Balteanu, Prof. Univ. Lorenzo Renzi, Prof.univ.Dan Octavian
Cepraga, Prof. Univ. Roberto Scagno).

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 drd. Dana Feurdean

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,

Conf. univ.dr. delia Marga
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