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Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior                                                                              ANEXA - 4 

Centralizatorul datelor privind cercetarea ştiinţifică desfaşurată de cadrele didactice din Departamentul de Limbi Straine Aplicate 

în anii calendaristici 2014 - 2014 

0 1 2 3 4 5 

Nr. crt. 

Teme de cercetare ştiinţifică în ultimii ani care preced 

evaluarea externă instituţională (datele suport ale 

centralizatorului se prezintă în formatul electronic de 

raportare anuală la CNCSIS) 

Modul de finanţare * An univ. lei 
Lucrări, publicaţii, granturi, alte produse ale 

cercetării ** 

1 Lingvistica teoretica si aplicata  (TC_1_2014_DLSA) Plan intern 2014  

3 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.1, 

C3.2, C3.3);1 Lucrări (articole) în reviste cotate 

ISI - C1 (C1.1); 

2 Limbaje de specialitate  (TC_2_2014_DLSA) Plan intern 2014  

3 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.4, 

C3.5, C3.6);1 Cărţi şi capitole în cărţi de 

specialitate, internaţionale (autor) - B1 (B1.1);1 

Lucrări (articole) în reviste, neindexate - D1 

(D1.1);1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate 

prin competiţie internaţională - F1 (F1.1);1 

Lucrări (articole) în volumele manifestărilor 

ştiinţifice, neindexate - D2 (D2.1); 

3 Traductologie  (TC_3_2014_DLSA) Plan intern 2014  

2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.5, 

C3.7);1 Lucrări (articole) în volumele 

manifestărilor ştiinţifice, neindexate - D2 (D2.2); 
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4 
Cultura si civilizatie anglofona, francofona  

(TC_4_2014_DLSA) 
Plan intern 2014  

1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 

competiţie internaţională - F1 (F1.2);1 Lucrări 

(articole) în volume indexate ISI Proceedings - C2 

(C2.1); 

5 Didactica limbilor straine  (TC_5_2014_DLSA) Plan intern 2014  

3 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.8, 

C3.9, C3.3);2 Lucrări (articole) în volumele 

manifestărilor ştiinţifice, neindexate - D2 (D2.3, 

D2.4);2 Granturi / proiecte de cercetare câştigate 

prin competiţie internaţională - F1 (F1.3, F1.4); 

 

 

 *  Contract, grant, plan intern, colaborare etc. 

**  Se indică numărul pe tipuri şi se anexează lista acestora (Anexa 4.b). 
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