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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) 
 
Paun Dragos, Paun Nicolae, World Economy and the Depression years. Mechanisms. National 
and Worldwide Tactics. , Central and Eastern European Online Library , Studia Europaea , 2009, 
P.5-19 
Paun Dragos, Trenca Ioan, Policies of comercial banks liquidity management in the crisis 
context , Directory of open acces journals , Analele Universitatii din Oradea - Stiinte Economice , 
2009, P.686-693 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
Nistor Ioan Alin, Paun Dragos, Perspectives on the Financial Intermediation in Romania within 
Changing Market Conditions, THEORETICAL AND APPLIED ECONOMICS / ECONOMIE 
TEORETICA SI APLICATA, Categ CNCSIS B+, Supliment 2009, 2009, P.135 – 139 
Paun Dragos, Trenca Ioan, New Trends concerning operational risk in e-banking, Globalization 
and Higher Education in Economics and Business Administration , Tehnopress, Editor: Dinu 
Airinei, Carmen Pintilescu, Livia Baciu, Olesia Lupu, Andreea Iacobuta, Mircea Asandului, 
2009, P. 362-370 
Paun Dragos, Trenca Ioan, The Banking System in Romania. Priorities During Financial 
Crisis, Criza Financiara si Economica. Cauze, Efecte, Solutii, Alma Mater, Editor: Prof. univ. dr. 
Gheorghe Ciobanu; asist. univ. drd. Liviu Deceanu , 2009, P. 243-248 
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5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
Paun Dragos, Barna Radu, Sisteme Economice si Financiare in Lumea Globala Vol. I Sisteme 
Economice Contemporane, Ed. Efes, 2009, P. 437 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
Păun Dragoş, Dumitru Matiş, New Economic Challenges Vol I-II, Ed. Efes, 2009  
 
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): 1 
-  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) 
 
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.) 

 

Cea mai importantă realizare în scurta carieră ştiințifică de până acum este fără doar şi 

poate publicare unei cărți de coautor împreună cu domnul lector univ. Radu Barna, lector la 

Facultatea de Studii Europene. Cartea a fost publicată urmare a unei munci de aproape un an de 

zile în care munca s-a bazat tocmai pe studiu amănunțit a surselor bibliografice. Cartea Sisteme 

Economice şi Financiare în Lumea Globală, vol. I Sisteme Economice Contemporane, apărută la 

editura EFES se doreşte a fi începutul unei serii de cărți, care pe lângă aceasta prima să mai 

includă încă cel puțin două. Cartea prezintă fundametele, principiileşi elementele definitorii din 

evoluția sistemelor economice. Aceasta prezintă evoluția vieții si sistemelor economice 

capitaliste, dar şi a celor din zona metodelor bazate pe tentația autoritară.  

Cartea poate foarte bine fi catalogată şi folosită ca primă lectură pentru oricine doreşte a 

se specializa în domeniu economiei politice, sau a economiei generale, fiind de altfel şi folosită 

ca şi material studenților care parcurg diverse materii.      

 
 
 

 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 
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