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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)
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
1.Petru Bințințan, Raluca Ciornea, The Global Financial crisis impact on FDI in Romania, The
Proceedings of the International Conference , Managerial Challenges of the contemporary society ,
Risoprint , 2009, p.23-28
2. Petru Bințințan, Raluca Ciornea, Anca Bințințan-Socaciu, Foreign Direct Investment Before and After
Romania’s Accesion to the European Union , International Conference on Marketing , Marketing-from
information to decision , Alma Mater ,2008, p 87-102
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
1.Petru Bințințan , Strategii și politici de investiții ,Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca,2005, p
246
2.Petru Bințințan, Economia Comerțului , Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca,2006, p.188
3.Petru Bințințan, Managementul Investițiilor și a capitalului fix, Editura Casa Cărții de Știință, ClujNapoca,2007, p.214
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) :46
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) :10
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)
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)
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
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.)

În intervalul 2008-2009 am cercetat problematica Investițiilor Străine Directe(ISD)
în România, impactul pe care acestea le-au avut asupra creșterii economice a României și
evoluția acestora după declanșarea crizei economice și financiare. Rezultatele cercetării
au făcut obiectul a 2 lucrări prezentate la Conferințele Internaționale organizate la FSEGA
din Cluj-Napoca.

Data:

11.03.2009

Semnătura:prof.univ.doctor Petru
Bințințan-Socaciu

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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