
ANEXA Nr. 5.6 

FIȘA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor UBB de prezentare la concurs privind 

activitatea științifică și didactică 

a candidatei FLORINA LILIANA ILIS 

 

 

Funcţia didactică/ de 

cercetare 
Poziția în statul de funcții Departamentul 

Conferențiar 2 Limbi și literaturi asiatice 

 

Verificarea îndeplinirii exigențelor și standardelor privind activitatea științifică și didactică 

Candidat: FLORINA LILIANA ILIS 

Standard/ Exigență Realizări candidat 

Realizarea 

standardului 

minin 

(DA/NU) 

Doctorat/ doctorand în domeniul 

specific postului sau în domenii 

conexe (specificate în cadrul 

descrierii postului scos la concurs), 

în cazul posturilor 

interdisciplinare 

Titlul de doctor în FILOLOGIE, 

obținut la Universitatea Babeș-

Bolyai, O.M. 3876 din 19.05.2004 

DA 

 

(Se va alege standardul specific postului pentru care se acordă avizul) 

Standard/ Exigență Realizări candidat 

Realizarea 

standardului 

minin 

(DA/NU) 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR 

a). Standarde proprii ale UBB: 

 

Grila CNATDCU 

 

 

 

DA 



Criteriul A1: minim 100p. 

Criteriul A2: minim 300p. 

Criteriul A3: minim 100p. 

Total: minim 500p 

 

b). Standardele suplimentare ale 

Facultății de Litere cer ca punctajul 

total minim stabilit de grila CNATDCU 

să fie depășit cu cel puțin 5 %.  

Punctajul total devine in acest caz  

525p. 

 

Criteriul A1: 222 

Criteriul A2: 687 

Criteriul A3: 241 

Total: 1150 

 

 

 

 

Total: 1150 

 

PUBLICAȚII:  

2 cărți de autor în domeniu  

1 carte pe baza tezei de doctorat 

14 capitole/studii publicate în volume 

colective 

5 articole indexate publicate în reviste 

ştiinţifice indexate ISI / Thompson 

Reuters, Elsevier / Scopus, Ebsco 

1 articol/co-autor publicate în reviste 

ştiinţifice indexate ISI / Thompson 

Reuters, Elsevier / Scopus, Ebsco 

 7 recenzii indexate publicate în reviste 

ştiinţifice indexate ISI / Thompson 

Reuters, Elsevier / Scopus, Ebsco  

10 studii în reviste ştiinţifice indexate 

ERIH Plus sau indexate concomitent în 

cel puțin 3 BDI 

1 studiu în reviste ştiinţifice indexate 

ERIH Plus sau indexate concomitent în 



cel puțin 3 BDI 

2 recenzii în reviste ştiinţifice indexate 

ERIH Plus sau indexate concomitent în 

cel puțin 3 BDI 

14 articole publicate în alte reviste 

Editor la 1 revistă națională indexată 

Clarivate/Web of Science ESCI 

7 participări la manifestări științifice 

internaționale și naționale. 

Director Grant CNCSIS PN-II-IDEI, 

2008-2011 

Membru Grant (ITLR)”. Proiect finanțat 

de Fondul pentru Situații Speciale (FSS) 

conform prevederilor O.M.E.N. nr. 

3694/2019 și conform prevederilor 

O.M.E.N  nr. 3132/2020 

Premii literare importante:  

7 premii naționale 

1 premiu literar internațional 

Membră în 2 asociații profesionale. 

Criteriile a) și b) sunt îndeplinite. 

 

 

 

Data                                                                Semnătură   

 19.12.2022 

 


