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Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact 
în cazul celor cotate) 
 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
1. Tulai Horea Ioan, Principii si metode de finantare ale sistemului de sanatate - cazul Romaniei, 
indexata Master Journal List no.12223, www.isinet.com, Satu Mare - studii si comunicari, no.6, 
2008, P.355-357 
 
2. Tulai Horea Ioan, Starea de sanatate in Romania, indexata Master Journal List no. 12223, 
www.isinet.com, Satu Mare - studii si comunicari no. 7, 2008, P.290-295 
 
3. Tulai Horea Ioan, Criterii de analiza ale unui contract de asigurare de viata, indexata Master 
Journal List no. 12223, www.isinet.com, Satu Mare - studii si comunicari no. 8, 2008, P.401-405 
 
4. Tulai Horea Ioan, Evaluarea economica si contractarea serviciilor de sanatate , Master 
Journal List no. 12223 , www.isinet.com , Satu-Mare - studii si comunicari nr. 7, 2009, P.285-290 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
1. Tulai Horea Ioan, Consolidarea pietei romanesti de capital in perspectiva aderarii la Uniunea 
Europeana, Piata de capital, 2006, P.309-317 
2. Tulai Horea Ioan, Consideratii privind comportamentul investitional al menajelor in Romania, 
Piata de capital,2007,P.299-309 
3. Tulai Horea Ioan, La mondialisation et ses effets sur l'arhitecture des marches financiers, 
STUDIA UNIVERSITATIS BABES BOLYAI. OECONOMICA, Categ CNCSIS B+, Strategic 
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leadership in the context of globalisation and regionalization, 2006, P.267 - 279 
4. Tulai Horea Ioan, Some aspects with regard to the Real Estate Investment, Competitiveness 
and European Integration, Alma Mater, Editor: ", 2007, P. 429-436 
5. Tulai Horea Ioan, Necesitatea promovarii sistemului de economisire salariala in Romania, ca 
un complement la pensiile ocupationale, Reforma sistemului asigurarilor sociale din Romania in 
vederea aderarii la Uniunea Europeana, Risoprint, Editor: ", 2007, P. 75-87 
 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
 
8. Brevete internaţionale 
 
9. Brevete naţionale 
 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
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Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 
 
 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 150 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 100 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
            
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
 
 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se 
menţionează şi valoarea) 
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi 
valoarea) 
1. Nistor Ioan, Reforma sistemului asigurarilor sociale din Romania in vederea aderariii la 
Uniunea Europeana, 27600 RON, , FINANTE. BANCI. ASIGURARI , Lazar Dorina/membru 
echipa , Inceu Adrian Mihai/membru echipa , Dragos Simona Laura/membru echipa , Lacatus 
Viorel Dorin/membru echipa , Fat Codruta Maria/membru echipa , Beju Daniela-
Georgeta/membru echipa , Tulai Horea Ioan/membru echipa , Ciumas Cristina/membru echipa , 
Nistor Cristina Silvia/membru echipa , Gheres Marinela/membru echipa , Filip Angela 
Maria/membru echipa , Mara (ex. Nandra) Eugenia Ramona/membru echipa 
 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi 
valoarea) 
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13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial referent la susţinerea publică a 
unei lucrări de doctorat în anul 2006 la UBB Cluj -Napoca 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
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III. Realizare remarcabilă 

(Descrieţi într-o manieră  cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină)  cea mai importantă 

realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.) 

 
 
 

 

 

 

 

Data: 15.03.2010       Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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