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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 
 

1. “Semantics based on eye-tracking data” – Robert Andrei Buchmann, Alin Mihăilă, Radu Meza, Proceedings of the 9th 
World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) International Conference on Applied Informatics and 
Communications, Moscow, 2009, p. 471-474.  

2.  “Adlib Network and Web Feed Powered E-learning Systems” – Radu Meza, Andrei Costina, Balkan Region Conference 
on Engineering and Busines Education, Sibiu, October 15-17, 2009,Conference Proceedings published by Lucian Blaga 
University of Sibiu, p.478-482  

3. „Improving Conceptual Search Results Reorganization Using Term-Concept Mappings Retrieved from Wikipedia” - 
Christian Săcărea, Radu Meza, Mircea Cimpoi - lucrare ştiinţifică prezentată în cadrul conferinţei internaţionale IEEE 
AQTR 2008 (Automation, Quality Testing and Robotics) şi inclusă cu volumul Proceedings of 2008 IEEE International 
Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR 2008) în baza de date ISI Proceedings. 23-25 mai 
2008 Cluj-Napoca. 

 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 

1. „Text, metatext, hipertext şi subtext. YouTube în cultura re-medierii şi a remixului” - Radu Meza, articol ştiinţific publicat 
în Revista de Studii Media, nr. 2/2008 

2.  „GreenLife - A MMORPG That Stimulates an Ecological Behaviour” - Mircea Cimpoi, Radu Meza, Diana Zoicaş, 
Cristina Ciuhuţă, Dan Suciu - articol publicat în Studia Universitatis Informatica, vol LIII, no 1/2008. 

 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 

1. „Traffic Sign Detection Based on Color, Light and Geometric Information” - Mircea Cimpoi, Radu Meza, lucrare ştiinţifică 
prezentată în cadrul conferinţei internaţionale IEEE AQTR 2008 (Automation, Quality Testing and Robotics). 23-25 mai 
2008 Cluj-Napoca. 
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5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 

1. “Popular Media and News Media Analysis”, capitol in Media Literacy, ACCENT , CLUJ-NAPOCA, Editor: Elena 
Abrudan, 2008, P. 54-77 

2. “Analiza sistemelor şi obiecteleor new media. Text, metatext, hipertext şi subtext”, studiu in Fragmentum, ACCENT , 
CLUJ-NAPOCA, Editor: Elena Abrudan, 2008, P. 50-74 

3. “Cultura sistemelor new media. YouTube ca platforma de marketing in cultura remedierii si a remixului”, studiu in PR, 
publicitate si new media, TRITONIC, BUCURESTI, Editor: Delia Cristina Balaban, Ioana Iancu, Radu Meza, 2009, P. 
108-126 

7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
1. PR, publicitate si new media, Editori: Delia Cristina Balaban, Ioana Iancu, Radu Meza, TRITONIC, BUCURESTI, 2009 
2. Interdisciplinary New Media Studies Conference Proceedings, Editori: Elena Abrudan, Andreea Mogos, Radu Meza, 

Napoca Star, Cluj-Napoca, 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 
 

Premiul I pe ţară cu echipa SmartDEV la competiţia Imagine Cup 2008, secţiunea Software Design şi participare la finala 
mondială, reprezentând Romania la Imagine Cup Paris `08, organizat de Microsoft. 
Premiu UEFISCSU pentru inovare tehnico-ştiinţifică şi creativitate artistică, cu echipa SmartDEV 
Premiul III în cadrul concursului pentru cea mai bună lucrare de licenţă sau dizertaţie la Facultatea de Matematică şi 
Informatică, secţia Informatică, organizat de Xoomworks. 
Premiul de excelenţă în cadrul concursului Studentul Anului 2007, secţiunea Jurnalism. 

 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (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) 
            
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 
Journal of Media Research 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 

Participare la 1st Spring School on Social Media Retrieval, 21-25 februarie 2010, Interlaken, Elveţia, eveniment organizat de 
PetaMedia, Reţea de Excelenţă Europeană finanţată prin FP7 
Grant pentru participare din partea PetaMedia (€900) 

 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 

Participare la în proiectul E-marketing and software quality management based on eye tracking analysis,finanţat prin 
Programul PN II IDEI PCE, competiţia 2008, Cod 2443/2009, Perioada: 2009-2011, director de grant - lec. univ. dr. Robert 
Buchmann 

 
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) 
 
 

 3



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 
Program Chair al conferinţei internaţionale Interdisciplinary New Media Studies
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III. Realizare remarcabilă 
În primăvara anului 2008, în urma unei cercetări în domeniul Semantic Web, am realizat un 

reorganizator conceptual al rezultatelor motoarelor de căutare folosind în timp real taxonomiile 

create de utilizatorii unor sisteme Web 2.0 dinamice ca Wikipedia (folksonomii) pentru 

rezolvarea ambiguităţilor din relaţiile termen-concept. De asemenea pentru a descrie în 

profunzime (de câteve nivele) o ierarhie conceptuală a rezultatelor oferite de un motor de căutare, 

am utilizat Formal Concept Analysis (FCA) – metodă de clustering conceptual bazată pe teoria 

laticilor. 

Modele similare  (folosind structura conceptuală definită de Wikipedia) sunt implementate în 

momentul de faţă de cei mai importanţi actori de pe piaţa motoarelor de căutare în rafinarea 

rezultatelor şi în oferirea de sugestii dintr-o plajă de concepte asociate unui anumit termen cheie 

căutat. 

În momentul de faţă, o parte semnificativă din activitatea de cercetare pe care o desfăşor implică 

folosirea structurilor conceptuale create prin intermediul „inteligenţei colective” în cadrul unor 

sisteme Web 2.0 mari bazate pe conţinut generat de utilizator (user generated content - UGC) din 

care rezultă folksonomii implicite sau explicite ce pot fi exploatate în diverse arii ştiinţifice legate 

de uzul World Wide Web în comunicarea interumană. 

 

 
 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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