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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) 
 
The Crisis of the Romanian Capital Market, Studia Universitas Babes-Bolyai, Studia Europaea, Nr. 3, 
2009  
The Coordinates of the Financial Policy, co-autor, Aurel-Ioan Giurgiu, Studia Universitas Babes-
Bolyai, Studia Negotia, Nr. 1, 2009  
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
  
Plasamente Bursiere, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2005 
 
Management Financiar pentru Start-Up, co-autor, Aurel-Ioan Giurgiu,  Editura Casa Cartii de Stiinta, 
Cluj-Napoca, 2006 
 
Mic Lexicon Financiar Bancar si Bursier, co-autor,  Aurel-Ioan Giurgiu, Pavel Ungurean, Editura 
Didactica si Pedagocica, Bucuresti, 2009 
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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: 41 
– Îndrumare lucrări de disertaţie: 83 
– 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) 
 
Sistem Electronic Aplicativ Integrat de Educatie al Universitatii Babes-Bolyai, Fonduri Structurale Proiect 

POS-CCE, valoare 6.410.081 ron 

 
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: 
University of Warsaw - Polonia 2009,  
Enschede University – Olanda 2009 
Instituto Politecnico de Coimbra – Portugalia 2008  
University of Mikkeli –Finlanda 2007  
Universitatea din Gorlitz – Germania 2006 
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14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial: 
membru in comisii de licenta 
membru in comisii de disertatie 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
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.) 

 Realizarea in colaborare cu alti doi colegi, prof. dr. Aurel Ioan Giurgiu si conf. dr. Pavel 

Ungurean, a unui lexicon de termeni financiari, bancari si bursieri, care cuprinde explicarea celor mai 

uzitati termeni din domeniul financiar, precum si traducerea acestora in engleza, franceza si germana. 

Lexiconul, publicat in 2009, este util studentilor, specialistilor, dar si nespecialistilor pentru clarificarea 

terminologiei financiare. O apreciere pozitiva in ce priveste utilitatea acestui lexicon a fost primita si din 

partea unor traducatori. 

 
 

 

 

 

 

Data:10.03.2010        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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