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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume I L I E S C U   A N I C A – A D A 

Adresă(e) Str. Calea Unirii, nr.176, bl.32, sc.2, et.II, ap.8, 200330, Dolj, Craiova, Romania 

Telefon(oane)    

Fax(uri) - 

E-mail(uri) adailiescu@yahoo.com 

               Google:  ada iliescu 

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

  

Data naşterii 26/09/1948 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

  UNIVERSITATEA  DIN  CRAIOVA , D.L.S.A. 
   FILOLOGIE  

  

Experienţa profesională Specialist in Limba Romana – Titlul de CONF.UNIV. DR. 
Doctorat in Limba romana ca Limba straina 

  

Perioada   21 iulie 2003 - prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

  Profesor de Limba Romana – conf. univ .dr.  

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

 Predarea Limbii Romane ca Limba Straina 

Numele şi adresa 
angajatorului 

  Facultatea de Litere, D.L.S.A. 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

  Institutie de Invatamant Superior 

  

Perioada   14 nov.1997 – 21 iunie 2003  

Functia sipostul ocupat     Lector univ.,  doctorand    

Activităţi şi 
responsabilităţi 
principale 

 Cursul de Limba Romana la Straini si activitate doctorala + teza de dctorat 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Universitatea din Craiova, D.L.S.A, + doctorat la Univesitatea de Vest din Timisoara, coordonator  
prof.. unv. dr. G .  I . T O H A N E A N U  
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Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Institutie de Invatamant Superior 

  

Perioada Ianuarie 1975 - prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Asistent,  lector,  lector drd., lector.dr., conferentiar univ. dr. 

Activităţi şi 
responsabilităţi 
principale 

Activitati didactice cu grupele de studenti straini si cu studentii de la Facultatea de Litere, Teologie, 
Birotica( predare prin suplinire, 1994-2000) si de de cercetare, in trei colective, coordonatori 
prof.univ.dr.Flora Suteu si Gh.Bolocan si Elisabeta Sosa 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Facultatea de Litere, Catedra de Limba Romana penru Straini  &  D.L.S A  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Invatamant superior 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada Liceul : 1966 – 1971  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de licenta, 1971 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Limba Romana ca Limba Straina & Metodica Predarii Limbii Romane ca Limba Straina & Limba 
Romana Literara Contemporana &  Cultura si Civilizatie Romaneasca & Dialectologie 
(Toponimie/Onomastica) & Cultivarea limbii romane & Literatura&Stilistica 

Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Craiova, Facultatea de Filologie, sectia Limba si Literatura Romana si Italiana
facultativ – Limba  Germana 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Institutie de invatamant superior acreditata  

Perioada 1997-2003 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de doctor 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Domeniul Filologic 
Gramatica practica a Limbii Romane ca Limba Straina. Aspecte Stiintifico-Metodice ale Predarii
prima teza de doctorat din RO, in limba romana) 

Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea  de Vest din Timisoara, Facultatea de Litere si Filosofie 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Institutie de invatamant superior acreditata  

Perioada 1966-1971 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de licenta 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Filologic 
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Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Filologie , Sectia Limba si Literatura romana si italiana 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Institutie de invatamant superior acreditata  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

. Dexteritate in redactarea lucrarilor de specialitate din cele doua domenii: LR ca LM si LR ca LS; 
- Putere de sistematizare, de analiza si sinteza in predarea acestor discipline; 
- Forta extraordinara de a rezista unui efort prelungit; 
- Capacitatea fenomenala de a indura – la infinit - orice fel de opresiune; 
- Dorinta de a fi un duhovnic discret si prudent ; 
- Speranta ca vor disparea invidia, gelozia, pizma si ipocrizia. 
- s.a.m.d. 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Predare 
contrastiva 

Conversatie 
uzuala, minimala 

Exprimare scrisă

Limba Italiana  
C2  

Utilizator 
experimentat 

C2  
Utilizator 
experimentat 

C2  
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat

Limba Germana  
C2  

Utilizator 
independent 

C2  
Utilizator 
experimentat 

C2  
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat

Limba Engleza  
B1  

Utilizator 
independent 

B1  
Utilizator 
independent 

B1  
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent

Limba Franceza  
B1  

Utilizator 
independent 

B1  
Utilizator 
independent 

B1  
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent

  

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Capacitatea de a lucra  in echipa, capacitate de organizare, empatie,  capacitatea de a lucra cu 
medii multiculturale,  predare dupa metode moderne structuraliste( F. De Saussure),  respectarea 
Curriculum-ului universitar in acest domeniu si in lumina Didacticii Moderne,  in care cursantul 
nu mai este „actant”, ci „lieder”,  care nu se mai multumeste doar cu prezentarea mecanismului 
de functionare a limbii, ci merge pana „la esente”, pretinzand sa i se |incrusteze in tipare < 
eterne> ...perfectiunea, precum si capacitatea de redactare personala a Cursului si a Manualului 
de Limba romana pentru straini,  ajungand – prin experienta la catedra – , la acea competenta 
performanata – mult dorite de oricare dascal s.a. 
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Aptitudini organizatorice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
   
 
 
 
 
 
 
     Competente 

  Spirit organizatoric, creativ, initiativa, experienta in Managementul timpului si al proiectului propus, 
monitorizare si expertiza in evaluarea programelor, capacitate de autocontrol si autoperfectionare, 
gasirea celor mai moderne metode de predare a limbii romane la straini.  

  Abilitate de comunicare,  predare contrastiva, metode moderne de predare, Cursuri & Manuale proprii,
contributii personale ca profesor practician, care isi cunoaste ”sarcinile de seviciu” si ca regizor al 
Discursului didactic, si ca cercetator, contribuind la infintarea si la bunul mers al acestor proiecte. 
  Evaluator si expert in evaluarea curenta si finala, precum si in teste docomologice. 
  Expert in maieutica atat de indragita, si de Socrate ! 
  Consultant, membru si redactor în colective de cercetare naţionale şi internaţionale, dand dovada de 
spirit de echipa, de initiativa, de truda sisisfica, neprecupetind nimic, numai si mumai din dorinta de a atinge 
idealul de grup / echipa,   propus!: 
        
        * Membru în echipa de cercetare, în cadrul programului respectiv si  responsabil local ( LR) la un 
Grant finantat de Uniunea Europeana,  pentru Programul „Socrates”- obţinut prin competiţie 
internaţională de catre Alexander Socol, Riga, Lituania si expert evaluator / manager pentru România, pe
relatia cu Limba Romana,  in acest grant: NL_MD@yahoogroup.com,  9 ian.2006 – prezent; 
          
         *  Expert evaluator la Concursul de admitere la D.L.S.A., al candidatei Nicoleta Stefan; ., ian..2007;
          
        *  Expert evaluator în cadrul procesului de evaluare a candidatilor la Examenul de admitere la 
Facultatea de Litere & Drept & Teoogie & Birotica , 1990 – 2002; 
         
       *  Expert evaluator permanent si redactor in colectivul de cercetare, condus de prof. univ. dr. Gh. 
Bolocan, pentru colaborarea la redactarea Dictionarului toponimic al Romaniei(Oltenia), premiat de 
Academia Romana in 1995, 1975-2002;  
        
     *  Membru în Comisia de alcatuire a baremului la Limba Romana, la examenul de admitere la Litere & 
Drept & Teologie & Birotica, 1990 – 2002; 
       
     *  Membru in Colectivul de cercetare:  „Metodica predarii Limbii Romane ca limba straina”, condus de 
prof.univ.dr. Flora Suteu, 1975-2000; 
       
     * Membru fondator al Grupului de Lingvistica Romaneasca Aplicata, al Facultatii de Litere, director:
conf.univ.dr. Ceciia Capatana, febr. 2004; 
      
    * Consultant pe relatia cu „Metodica predarii Limbii Romane ca limba straina”, al shimbului de 
exerienta dintre Universitatea din Craiova, Catedra de LR pentru straini si Universitatea din Chisinau, 7
martie 2002 
.  
  

   * Abilitati de bun recuperator al studentilor nou veniti la studii, in sem. al II-lea. 

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 
 
Competenta in utilizarea avansata a calculatorului electronic 

  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

 
Capacitate extraordinara de a intelege OMUL si de a lucra in medii multiculturale, cu anglofoni, 
hispanofni, italofoni, slavi, asiatici s.a 

 

  

Permis(e) de conducere - 



 5

  

Informaţii 
suplimentare 

Premii – distincţii 
- Premiul  Academiei Romane ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, noiembrie 1995,   Academia Romana, 
Bucuresti,  Romania 
 
 Membru al asociaţiilor profesionale:  
 -  Membru al  Grupului de Lingvisica Aplicata, Bucuresti, 1975 - prezent 
 -  Membru al Uniunii Scriitorilor Oltenit, 2003 – prezent 
 - Membru al Aliantei Franceze, 2005 – prezent 
 - Membru in Centrul de Lingvistica Romaneasca Aplicata – 2004 - prezent 
 
Alte activităţi referitoare la recunoaşterea prestigiului la nivel naţional şi internaţional: 
 
- Pagina WEB (v. Google: ada iliescu), infiintata in 2002 - 2003, de catre Editurile EDP si CORINT
ACADEMIE, Buuresti, in care 3 carti de referinta ale mele se vand online;; 
 
Reviste si Emisiuni la radio: 

• Membru în comitetul ştiinţific si redactor al vol. 2 si 7, al Dictionarului toponimic al 
Romaniei(Oltenia) ;  

• Redactor si moderator al rubricii ”Gramatica Cerului” a revistei ”Mitropolia Olteniei”, Craiova, 
2003 - 2006; 

• Redactor si moderator al emisiunii de Cultura „Surprizele cuvintelor ”, al Radio ”Logos” al 
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1 ian.2006 – 31 aug.2006; 

• Redactor si moderator al emisiunii ”Limba romana corecta ”, al Radio ”Logos” al Mitropoliei 
Oltenia , 1 sept. 2006 – 31 dec. 2006.  

 
Membru în comitete ştiinţifice şi evaluator – conferinţe internaţionale de prestigiu 

 

Informaţii 
suplimentare 

• Cronicar literar al unor volume de versuri si proza; autori: Dania Vasilescu; Iulia Ghita; Lucian 
Colita si Elena Calugaru Baciu;  

• Colaborator al revistei „Lumina”, Pancevo, Novi Sad, Serbia, 2002 - prezent. 

• Redactor si moderator a doua rubrici, la revista „Phoenix Magazin”, director Octavian Curpas, 
Arizona, California, SUA, oct. 2009 - prezent  

• Membru in „ Atelierul de predare a limbii romane ca limba straina”, Institutul Cultural Roman, 
Bucuresti 

• Invitat la Conferinta Europeana cu tema „Limba romana ca limba straina”, de la Bucuresti, 
10-11 iunie, 2010( icr@icr.ro ) 

  

Anexe     *   Opis-ul cu Lucrarile personale, carti de autor si doar cateva in colaborare;  
    *   Liste cu Cercetarea stiintiica si participare la Colocvii, Simpozioane, Sesi – 
        uni  stiintifice – nationale si internationale(articole, studii, prefete, cronici 
        literare etc.), publicate dupa primirea titlului de conf.univ.dr., in iunie 2003, 
        aparute in ultimii sase ani, in Reviste recunoscute CNCSIS. 

• Premiul Academiei „ B.P.Hasdeu”, prezentat in CD. 

• CD-ul „ O viata dedicata Literelor ” ! 

• Doua emisiuni la radio „Logos” al Mitropoliei Oltenia 
 

 


