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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) 
 
Burca-Voicu Monica Ioana, Challenges and Opportunities for the Organic 
Agriculture.Attractiveness Factors for FDI in the Agro-Food Sector in Romania, The Impact of FDI 
on Growrh and Employment in the New EU Member States, Editura Fundatiei pentru Studii 
Europene, Editor: Maria Birsan, Gabor Hunya, Iulia Siedschlag, 2008, P. 211-222 
 
Burca-Voicu Monica Ioana, The development of the organic agriculture in the countries of the 
European Union. Lessons and perspectives for Romania, Romania and European Union. Challenges 
of Integration- conferinta Jean Monnet, Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, Editor: 
Gabriela Carmen Pascariu; Corneliu Iatu; Liviu - George Maha, 2008, P. 253-262 
 
Burca-Voicu Monica Ioana, capitol, Standardele-bariere comerciale sau factori de crestere a 
competitivitatii produselor?, Integrare economica europeana, Vol.III. Mediul European al Afacerilor, 
Editura Fundatiei pentru Studii Europene , Editor: Maria Birsan, 2006, P. 159-182 
 
Maniu Mircea Teodor, Kallai Ella, Burca-Voicu Monica Ioana, Direct and Reverse Causality 
between Teachers Effect and Student Performance, Internationa Journal for Educational Law and 
Policy, 2006, P.133-148  
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
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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)  13 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  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) 
 
Maniu Mircea Teodor, Direct and reverse causality between teacher effect and student performance 
Dr. Ella Kallai, Dr. Mircea Maniu, Monica Voicu, PhD Student, proiect international, Banca 
Mondiala, ECONOMIE. ECONOMIE DE RAMURA, 2004 - 2005, 11700 USD 
 
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 cadrul proiectului internaţional derulat sub egida Băncii Mondiale, rezultatele cercetării s-au 
axat pe identificarea corelaţiei dintre activitatea profesorilor care predau în cadrul liceelor din 
România şi rezultatele elevilor din cadrul aceloraşi licee analizate. cercetarea s-a bazat pe o analiză 
comparativă între rezultatele elevilor obţinute la admiterea în liceu şi la bacalaureat, precum şi 
notele obţinute de profesori la examenele de titularizare. În urma cercetării s-a publicat studiul în 
revista Internationa Journal for Educational Law and Policy. 
 
 

 

 

 

 

Data:10.03.2010        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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