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Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în
cazul celor cotate)

Pintea S., Moldovan, R. (2009). The receiver-operating characteristic (ROC) analysis:
Fundamentals and applications in clinical psychology. Journal of Cognitive and Behavioral
Psychotherapies, vol. 9(1): 49-66, Factor de impact FI=0.577
Bodolea, C., Hagau, N., Coman, I., Pintea, S., Cristea, I., Cristea, T., Negrutiu S. (2008).
Postoperative cognitive dysfunction in elderly patients. A common psychological and medical
approach, Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, vol. 8(1): 117-132, Factor de
impact FI=0.577

2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings

C. Bodolea, N. Botos, O. Iacob, A.H. Onutu, C. Rusan, T.A. Cristea, A. Oblezniuc, C. Chira, V.
Donca, A. Cristea, S. Pintea. (2009). 22nd Annual Congress European Society of Intensive Care
Medicine, Vienna, Austria Cognitive decline after orthopeadic surgery in elderly patients is not
correlated with N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) receptor antibodies (NR2AB) plasma levels. 1114 october

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

Pintea, S. (2006). Influenţa bias-ului supraîncrederii (efectele necalibrării şi iluzia controlului)
asupra deciziei antreprenoriale. Psihologia Resurselor Umane,4(1), 62-79
Pintea, S. (2006). The influence of experimentally induced “better than average effect” upon the
entrepreneurial decision. Cogniţie, Creier, Comportament, 10 (3), 461-473
Pintea, S., Balazsi, R. (2005). Jocul Intrarii pe Piata. Influenta trăsăturilor de personalitate si a
caracteristicilor pietei asupra deciziei antreprenoriale. Psihologia Resurselor Umane, 3(2), 55-69
Pintea, S. (2005). Designuri si perspective de cercetare in studiul comportamentului
antreprenorial. Cognitie, Creier, Comportament, 9(1), 1-18

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

Pintea, S., Rusu, A. (2008). Miniaturizarea situaţiilor ecologice în condiţii de laborator: utilizări
şi perspective. Cazul Jocului Intrării pe Piaţă. Volumul de lucrări in extenso al Conferinţei
Naţionale de Psihologie “Dialog pentru Diversitate”, Editura Universităţii de Vest, Timişoara
Pintea, S. (2006). Relatia dintre trăsăturile de pantreprenoriala, volumul lucrarilor prezentate la
Sesiunea Stiintifica Anuala a Academiei Romane, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie
„George Bariţ”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane Studii şi Cercetări din Domeniul
Ştiinţelor Socio-Umane, vol. 16
Pop, C., Moraru, C., Opre, D., Pintea S., Agachi, P .S. (2005). Profesionalizarea managementului
universitar. O abordare. În Învăţământul Superior din România (coord. Vlasceanu M.), British
Council

5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

Pintea, S. (2007). Elemente de psihologie antreprenorială: repere teoretico-experimentale. Ed.
ASCR, Cluj-Napoca

2

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)
-

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 Consiliului Cercetării Ştiinţifice al Universităţii Babeş-Bolyai 2008, pentru lucrarea:
Pintea, S. (2007). Elemente de psihologie antreprenorială: repere teoretico-experimentale. Ed.
ASCR, Cluj-Napoca
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute)
Aprox 30
- 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 atrasi (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)
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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)

-

2009-2011. Proiect IDEI. Cercetare Exploratorie Analitică şi Proteomică în Plasma şi
Lichidul Cefalorahidian la Pacienţii Vârstnici cu Disfuncţie Cognitivă Postoperatorie
(ID_2631; tip proiect: Proiecte de cercetare exploratorie; suma totală: 1.000.000 RON)
(director şef de lucrări dr. Bodolea C. – UMF Cluj-Napoca)

-

2007-2010. Grant ARISAN “Implementarea de noi metode diagnostice neinvazive în scopul
optimizării perioperatorii a funcţiei cognitive la vârstnici. Implicaţii asupra calităţii vieţii şi
performanţei psihosociale” (director şef de lucrări dr. Bodolea C. – UMF Cluj-Napoca) – în
calitate de coordonator din partea partenerului 2 (Universitatea Babeş-Bolyai)

-

2006–2011GOCE-CT-2006-036866, FPVI;. Challenges in assessing and forecasting
biodiversity and ecosystem changes in Europe”- ECOCHANGE – membru în echipa
Institutului de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca

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

-

2006. Grant. MMSS „Actualizarea unui număr de 250 de profile ocupaţionale şi elaborarea
unui număr de 100 de profile ocupaţionale noi, cerute pe piaţa muncii” prin COGNITROM
(contract nr. 40/2.11.2006)

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
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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.)
Cea mai importantă realizare ştiinţifică în această perioadă este publicarea lucrării
„Elemente de psihologie antreprenorială: repere teoretico-experimentale” (2007), Ed. ASCR,
Cluj-Napoca. Aceasta reprezintă prima carte de psihologie antreprenorială din România, ea
lansând practic o nouăî direcţie de cercetare în psihologia românească. Sinteza teoretică şi
rezultatele studiilor empirice prezentate în această lucrare reprezintă un prim pas pentru
construirea unei psihologii antreprenoriale în contextul psihologiei româneşti. De asemenea,
considerăm că elementele noi de natură conceptuală şi metodologică propuse şi testate aici
reprezintă un pas înainte pe linia studiului ştiinţific asupra comportamentului antreprenorial.
Valoarea inovativă a acestei lucrări a fost confirmată şi de premiul obţinut în 2008 de
această lucrare din partea Consiliului Cercetării Ştiinţifice al Universităţii Babeş-Bolyai.

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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