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Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul
celor cotate)
Nu este cazul
2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings
Nu este cazul
3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)

Tiron-Tudor Adriana, Müller Victor-Octavian, Agreement and Disagreement regarding
Iasb’s Proposed Changes to Accounting for Joint Ventures, Accounting and Management
Information Systems, vol. 8 (1), 2009, p. 7-26., Ulrich’s International Periodicals
Directory, http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
Matiş Dumitru, Bonaci Carmen Giorgiana, Ienciu Ionel-Alin, Tiron-Tudor Adriana,
Mustaţă Răzvan V., Muller Victor Octavian, Conceptual Framework for Developing an
Integrated and Self Sustainable Model Regarding Financial Reporting within Romanian
Private Sector Entities, International Journal of Business Research, 8(2), 2008, p. 125136. Ulrich’s International Periodicals Directory, http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
Tiron-Tudor Adriana, Müller Victor-Octavian, Comparative Study between 7th European
Directive and IFRS concerning the Treatment of Goodwill, Accounting and Management
Information Systems, no. 20 Supplement, 2007, p. 66-78. Ulrich’s International
Periodicals Directory, http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/

Müller Victor-Octavian, Mureşan Mariana, Die Bilanzierung von Joint Ventures, Studia
Universitatis Babeş-Bolyai Oeconomica, no. 51, Supplement, 2006, p. 87-95.
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS),
http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS/access/access_onlineCommercial.htm
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

Tiron-Tudor Adriana, Müller Victor-Octavian, The European Position on Accounting for
Joint Ventures, International Journal of Liability and Scientific Enquiry, vol. 2, 2009, p.
176-193. doi: 10.1504/IJLSE.2009.023987, (Inderscience)
Muller Victor Octavian, Matiş Dumitru, Bonaci Carmen Giorgiana, Ienciu Ionel-Alin,
Worked-Out Exercises Versus Problem Solving – An Empirical Approach for Printed
Materials in Teaching Basic Accounting in The Romanian Higher Education System,
Proceedings of IABE-2008 Stockholm - Summer Conference, 4(1), 2008, p. 1-14. Ulrich’s
International Periodicals Directory, http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
Mureşan Mariana, Müller Victor-Octavian, Recognition, Measurement and Disclosure of
Minority Interests, The Proceedings of the International Conference: Competitiveness
and European Integration, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2007, p. 255 – 260.
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
Nu este cazul
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

Mureşan Mariana, Müller Victor-Octavian, Fülöp Melinda Timea, Grundlagen der
Buchhaltung, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009, 293p.
Mureşan Mariana Leontina, Filip Crina Ioana, Muller Victor Octavian, Contabilitatea
stocurilor, în: Matiş Dumitru, Pop Atanasiu (eds) Contabilitate financiară, Editura Casa
Cărţii de Ştiinţă, Ediţia a II-a, Cluj-Napoca, 2008, p. 287-368.
Mureşan Mariana, Müller Victor-Octavian, Fülöp Melinda Timea ,Grundlagen der
Buchführung, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, 289p.
Mureşan Mariana Leontina, Filip Crina Ioana, Muller Victor Octavian, Contabilitatea
stocurilor, în: Matiş Dumitru, Pop Atanasiu (eds) Contabilitate financiară, Editura Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007, p. 285-366.
Achim Sorin, Groşanu Adrian, Filip Crina, Müller Victor-Octavian, Oprean Victor,
Conţinutul economic şi funcţia contabilă a principalelor conturi utilizate în contabilitatea
financiară în: Matiş Dumitru (eds) Bazele Contabilităţii. Aspecte teoretice şi practice,
Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005, p. 241-340.
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale
Nu este cazul
8. Brevete internaţionale
Nu este cazul
9. Brevete naţionale
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Nu este cazul
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu

economia
Nu este cazul
11. Realizări artistice naţionale şi internaţionale (Domeniul Arte)
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări)
Nu este cazul
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Criteriul II – Prestigiu profesional
1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I
Nu este cazul
2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus
Citări ale lucrărilor listate mai sus, care pot fi identificate cu ajutorul bazelor de date

Nu sunt
Alte citări ale lucrărilor listate mai sus, care nu pot fi identificate cu ajutorul bazelor de date
Citări relevante

Nu sunt
Număr total de citări estimat: 00 (din care, autocitări: 00)
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005
Nu sunt
4. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale
Nu este cazul
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute)
Nu este cazul
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
Nu este cazul
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
Nu este cazul
- Post-doctoranzi (lista nominală)
Nu este cazul
6. Studenţi internaţionali atraţi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute)
Nu este cazul
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
Nu este cazul
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
Nu este cazul
- Post-doctoranzi (lista nominală)
Nu este cazul
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI
Nu este cazul
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
Nu este cazul
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9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
Nu este cazul
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)

Optimizarea strategiei naţionale privind implementarea IAS/IFRS in România, CNCSIS,
Tip A 1505/2007, Contabilitate, finanţare acordată pentru 2007-2008: 110.000 lei,
membru în echipa de cercetare
Dezvoltarea unui model funcţional de optimizare a strategiei naţionale privind raportările
financiare ale entităţilor sectorului privat din România, CNMP Parteneriate, 92085/2008, PNCDI II, Contabilitate, finanţare acordată pentru 2008 – 2009: 155.338 lei,
membru în echipa de cercetare
Dezvoltarea unui model conceptual integrat şi sustenabil privind raportările financiare ale
sectorului prival din România, CNCSIS II – IDEI, 2571/2009, Contabilitate, finanţare
acordată pentru 2009: 381478 lei, membru în echipa de cercetare
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi
valoarea)
Nu este cazul
12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
Nu este cazul
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
Nu este cazul
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
Nu este cazul
15. Conferinţe invitate internaţionale
Nu este cazul
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
Nu este cazul
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III. Realizare remarcabilă
În calitate de doctorand cu frecvenţă al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (începând cu 01.10.2005), cea mai
importantă realizare ştiinţifică personală a ultimilor 5 ani o constituie în mod evident elaborarea
tezei de doctorat (care este prevăzută a fi finalizată în luna martie 2010).
Lucrarea (teza) se intitulează „Dezvoltări şi aprofundări privind situaţiile financiare
consolidate”. În cadrul ei sunt tratate în premieră în literatura contabilă din România teoriile
situaţiilor financiare consolidate precum şi evoluţia până în prezent a reglementărilor
internaţionale (incl. US GAAP), europene şi naţionale în domeniu. De asemenea, lucrarea conţine
o analiză profundă a problematicii perimetrului consolidării precum şi a consolidării capitalurilor
proprii ale filialelor. Totodată, este realizat un studiu empiric inedit (şi la nivel internaţional) cu
privire la propunerile IASB/FASB de modificare a prezentării situaţiilor financiare.
Impactul (contribuţia) cel mai profund al tezei asupra literaturii de specialitate naţionale şi
internaţionale îl constituie studiul empiric privind relevanţa pe piaţa de capital europeană a
situaţiilor financiare consolidate. În cadrul său am urmărit prin metode empirice „confruntarea”
pe tema relevanţei a situaţiilor consolidate şi a celor individuale ale societăţii mamă, compararea
teoriei entităţii şi a teoriei societăţii mamă prin prisma relevanţei situaţiilor consolidate, şi
respectiv impactul aplicării IFRS asupra relevanţei absolute şi relative a situaţiilor consolidate.
Conform aşteptărilor (şi în acord cu studiile empirice anterioare), rezultatele studiului au dovedit o
superioritate (semnificativă statistic) în creştere a relevanţei situaţiilor consolidate (în detrimentul
celor individuale). Totodată, rezultatele au arătat că o perspectivă „restrânsă” a entităţii, care ar
îmbina elemente din teoria entităţii şi elemente din teoria societăţii mamă, ar prezenta o relevanţă
superioară în raport cu variantele clasice ale celor două perspective amintite. În final testarea
ultimelor ipoteze au confirmat predicţia iniţială privind creşterea (absolute şi relative la situaţiile
individuale a) relevanţei situaţiilor de grup odată cu trecerea la IFRS.
Prin acest studiu empiric, care constituie o premieră absolută în literatura academică
românească şi se numără printre foarte puţinele studii asemănătoare în literatura internaţională,
dar şi prin celelalte contribuţii amintite mai sus, teza de doctorat creează valoare adăugată la
cunoaşterea ştiinţifică (naţională şi internaţională) aferentă ariei majore de cercetare.
Data:

Semnătura:

15.03.2010
Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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