
 1 

                                         CURRICULUM  VITAE 
                                   Anica-Ada Iliescu   
 
   1. Date biografice: 

 Nume şi prenumele:  ILIESCU ANICA-ADA( ca autor : ADA ILIESCU ) 
 Data şi locul naşterii: 26 septembrie 1948, Cetate, Dolj 
 E-mail:                      adailiescu@yahoo.com 
 Stare civilă:               căsătorită;doi copii medici; căsatoriŃi; realizaŃi în România; cu 
                                   câte 2 copii. 

     2.   Studii gimnaziale şi liceale: 
 Şcoala generală, Calafat, Dolj, cls.I-IV ;  Liceul „Nicolae Bălcescu”, Craiova, Dolj,   cls. 
V-VII ;  Liceul „ Nicolae Bălcescu”, Craiova, Dolj, cls. VIII-XI ; Bacalaureat.– 1966 
3. Studii universitare: 
  Universitatea din Craiova, Facultatea de Filologie, SecŃia Limba şi literatura          
română şi italiană ; Limba germană - facultativ; Examenul de stat –1971 

     4.    Specializarea:  
                                     LIMBA  si  LITERATURA  ROMANA  si  ITALIANA 
     5.   Doctorat: 
        Doctor în Filologie, în domeniul Predării limbilor străine - Ligvistică aplicată 

  cu teza: Gramatica practică a limbii române pentru străini. Aspecte 
  ştiin Ńifico-metodice ale predării, prima teza din RO, redactata in limba romana. 
  Coducător ştiinŃific: prof. univ. dr., savantul G.I. Tohăneanu de la „Universitatea de 
  Vest”din Timişoara.       
6. FuncŃii îndeplinite (cadru didactic universitar., titular, prin concur s, din anul 

univ.1974-1975) 
- În prezent –  conf. univ. dr. la Facultatea de Litere a UniversităŃii din Craiova, 

  la Departamentul de Limbi Străine Aplicate; 
- 2003-2004 – lect. univ. dr. la Facultatea de Litere a UniversităŃii din Craiova, 

  la Departamentul de Limbi Străine Aplicate; 
- 1977-2003 – lector univ. drd. la Facultatea de Litere a UniversităŃii din 

  Craiova, la Departamentul de Limbi Străine Aplicate; 
             -   1991-1997 – lector univ. la Facultatea de Litere a UniversităŃii din Craiova, la 
         Departamentul de Limbi Străine Aplicate; 

- 1975-1991 – asist. univ. la Facultatea de Filologie a UniversităŃii din Craiova, 
   la Catedra de limba română pentru străini; 

- 1972-1974 – profesor de limba română la Şcoala ajutătoare de 10 ani din 
   Filiaşi, Dolj; 

- 1971 -1972 –profesor de limba română la Şcoala generală de 10 din Sadova, 
   Dolj. 

7. ApartenenŃa la societăŃi ştiin Ńifice şi profesionale: Societatea de ŞtiinŃe 
Filologice din România ; Grupul Român de Lingvistică Aplicată (GRLA)    AlianŃa 
Franceză ( Filiala Craiova ); Societatea Scriitorilor Olteni. 

8.  Activitatea didactică (pe domenii): 
                                    I    Limba română ca limbă străină, din 1975 până în prezent: 

- predarea Cursului practic de limba română ca limbă străină, de la cota zero, 
predarea Limbajului specializat şi a structurilor morfosintactice şi lexicale, specifice 
stilului ştiintific, predarea Cursului de Limbă, Cultură şi CivilizaŃie Românească -  
studenŃilor străini, din anii mari, lectorilor străini, veniŃi la  Craiova, cadrelor didactice 



 2 

din alte Ńări, venite în schimb de experienŃă, precum şi studenŃilor sosiŃi la noi,  prin 
bursă “Socrates” ori  la  Cursurile de vară “C. Brâncuşi”. 

                                   II   Limba român ă literar ă actuală: 
- am predat, prin suplinire : Cursul de Morfologie, anul II (1994-1996); Cursul de 

Ortografie, anul IV (1996- 2000);  Cursul de Probleme de Limbă( Morfologia si 
Sintaxa) anul IV (2000-2004); am susŃinut seminarul de Morfologie la Facultatea de 
Litere(1994 – 1995) şi la SecŃia Birotică si de Teologie ( 1994 - 1996 ),de la 
Universitatea din Craiova, iar, din anul 1975 până în anul 2002, am participat la toate 
Concursurile de admitere, ca şef de comisie şi corector. 

                            III  Limb ă, cultură şi civilizaŃie românească: 
- din 1990 până în anul 2000, am susŃinut acest curs la anii I şi al II-lea al FacultăŃilor  

de Medicină, Drept, Stomatologie, Farmacie etc., iar ,din 1996 până în anul 2002, am  
Ńinut  prelegeri la Cursurile InternaŃionale de Vară „C. Brâncuşi” . 

-                       IV Limba romana -Limba europeana: 
- din 2006 – prezent( continuand sa particip la feedback si diseminare),  sunt membra 

intr-un Grant european, finantat de UE, in Programul”SOCRATES”, 
intitulat” NEW LEARN in NEW EUROPE” . 
9. Activitatea de cercetare (domenii şi rezultate): 

 
                               A )    Domeniul: Predarea limbilor străine: 

                    
            Colectivul de Metodică a predării limbii române ca limbă străină, condus de       
            prof. dr. Flora Şuteu. Aici,  în colaborare,  am  elaborat  1 Programa  de   limba                
            română,  1 Caiet  de  lucrări  practice,  3 Manuale  şi  comunicări   ştiinŃifice .     
            Personal,  am redactat 1 Curs practic intensiv de limba română, 2 manuale, 
            prima teză de doctorat din România, în acest domeniu (scrisă în limba română) şi     
            peste 45 de comunicări stiinŃifice,  publicate  în reviste de specialitate, consacrate      
            şi autorizate, apărute în Ńară şi în străinătate. 
                                      B )  Domeniul : Limba română literar ă actuală: 

             Personal, am publicat 15 cărŃi de autor , apărute în edituri de prestigiu(1 dintre 
       ele este la a 8-a editie; cealalta, la a 4-a), 19 articole şi studii, publicate în  reviste de 
specialitate. Celelalte 3 carti de autor sunt tot in acest domeniu. 
       În colaborare, am publicat 3 cărŃi de Limba română (Teste -Grilă), necesare 
       Concursului de admitere la facultăŃi (1999, 2002 şi 2003 ). 

                   C )   Domeniul :Toponimie şi Onomastică : 
            Colectivul de redactare a “ Dic Ńionarului toponimic al României –Oltenia “ 
       (DTRO), apărut sub egida Academiei Romanne & a Institutului de  
       Lingvistica « B.P.Hasdeu », Bucuresti şi condus  de  prof.univ. dr. Gh.  
       Bolocan.  
        În colaborare, 20 de ani,  am participat  la adunarea,  inventarierea,   fişarea   şi 
       selectarea materialului dialectal şi am făcut parte din Comitetul de redacŃie al 
       vol. 2  (C-D) si  al vol.7 ( U-V ) al DTRO, apărute în 1995 si  2007 . 

              Personal, am redactat 29 de articole de dicŃionar(dintre cele mai 
              ample,dificile, considerate studii), apărute  deja în  primele  trei  volume si in vol. Al 
              7-lea.;  am publicat o micromonografie a localităŃii Cetate, judeŃul Dolj şi o serie de 
              comunicări , în reviste consacrate şi autorizate, iar, la 2 nov.1995, am fost 
              premiată cu Premiul Academiei ”B.P.Hasdeu” , de Academia Română, pentru 
              colaborarea la vol. 1(A-B), al DTRO, fiind singurul cadru didactic(femeie),care 
              posedă acest premiu, la Universitatea din Craiova si in Oltenia. 
                                         D) Domeniul: Limba Romana in context european: 



 3 

             Fac parte din Grupul NL_MD@yahoogroup.com, al carui Director este lituanianul  
            Alexander Socol, Riga, Lituania. Aici am gandit si am redactat materiale de Limba 
            romana ca Limba straina, extrem de inedite si de necesare in cunoasterea tehnicilor si  
            a metodelor de predare moderna a LRcaLS. Activitatea mea continua, participand la 
            finalizarea proiectului, prin feedback si deseminare. Manualul  editat de EDP, in  
            2002,  a fost de un real folos. Mi s-a propus de catre membrii grupului, precum, si de  
            studentii, cititorii si cititorii/cumparatorii mei de pe Internet, sa-l traduc in limba 
            engleza. L-am tradus deja si astept publicarea lui, tot de catre EDP. Il am in manuscris 

      cules si aranjat pe un CD.Consider ca este extrem de util, cata vreme, Limba 
            Romana este una dintre cele 27 de limbi, care se vorbesc la UE. 

 
 

10. Limbi str ăine:  
a) italiană, germană : 
          -  scris,citit, structuri gramaticale,conversaŃie; 
b) engleză, franceză:           

                                             -  structuri morfosintactice  şi  lexicale de bază,  
                                        conversaŃie;  

c)  spaniolă, rusă, arabă: 
                                            -  structuri morfosintactice şi lexicale(modele 
                                               de limba) & conversatie – minimale - , necesare predarii 
                                               contrastive a limbii romane la straini(LR ca LS). 
 

*************************************************** ************************ 


