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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) 
 
“National Accounting Rules and IAS in a Globalised World”, Studia Universitatis, co-autor cu 
Monica Pop, 2006, cat.B+, p.129-134, www.studia.ubbcluj.ro/serii 
 
“Potential Effects of the Actual Financial Crisis on Romania”, co-autor cu Monica Pop, Studia 
Universitatis, Studia Europea, 2009, p.123-134, www.studia.ubbcluj.ro/serii/europa 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
“Contributia Academiei Comerciale din Cluj la dezvoltarea invatamantului superior economic si a 
cercetarii stiintifice”, in volumul “Gandirea economica intre ortodoxie si heterodoxie”, 2005, 
Editura Universitatii A.I.Cuza, Iasi, recunoscuta CNCSIS, p.290-298 
 
“Contributia Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale din Cluj la dezvoltarea 
publicisticii economice in perioada interbelica”, in volumul “Studii si cercetari din domeniul 
stiintelor socio-umane”, nr.13, Editura Argonaut, recunoscuta CNCSIS, Cluj, 2005, p.58-69 
 
“Piata imobiliara din Romania. Prezent si perspective”, in volumul “Studii si cercetari din domeniul 
stiintelor socio-umane”, vol.15, Editura Argonaut, recunoscuta CNCSIS, Cluj, 2006, p.377-387 
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“Globalization, International Financial Institutions and Global Governance”, in International 
Journal of Business Reserch, Las Vegas, SUA, 2006, co-autor cu Monica Pop, ISSN: 1554-5466, 
p.140-146 
 
“Japan-ASEAN Relations in the Context of Globalization” in International Journal of Business 
Research, Las Vegas, SUA, 2007, co-autor cu Monica Pop, ISSN: 1555-1296, p.105-110 
 
“Adjustment to the International Financial Reporting Standards and European Directives of 
Romanian Companies in the Context of Globalization”, in International Journal of Busisness 
Research, Las Vegas, SUA, 2009, co-autor cu Monica Pop, ISSN: 1555-1296, p.83-86 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
“Scoala economica clujeana interbelica”, Editura EFES Cluj, 428 pagini, 2005 
 
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) 77 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 8 
-  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  
 
“Strategic leadership in the context of globalization”, lucrarea “National Accounting Rules and IAS 
in a Globalised World”, Facultatea de Stiinte Economice, UBB Cluj, 9-10 iunie 2006, co-autor cu 
Monica Pop 
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“The Financial and Economic Crises. Causes, Effects and Solutions”, lucrarea “Potential Effects of 
the Actual Financial Crisis on Romania”, UBB Cluj, 26-28 martie 2009, co-autor cu Monica Pop 
 
“IABE 2009 – Greece Summer Conference”, lucrarea “Adjustment to the International Financial 
Reporting Standards and European Directives of Romanian Companies in the Context of 
Globalization”, Salonic, 05-07 iunie 2009, co-autor cu Monica Pop 
 
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.) 

Cea mai mare realizare este cercetarea făcută pe tema şcolii economice clujene din perioada interbelică, 

care s-a concretizat în teza de doctorat şi în cartea cu titlul “Scoala economica clujeana interbelica”, 

Editura EFES Cluj, 428 pagini, 2005. Aceasta s-a referit la premizele demarării cercetării ştiiţifice asupra 

aspectelor învăţământului economic superior din Cluj, asupra cooperaţiei ca aspect esenţial al perioadei 

respective, utilizând documente primare şi secundare corespunzătoare epocii respective.  

 
 
 

 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 
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