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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)
“Postcomunism in Europa Centrala si de Est. Imburghezire a la Cluj” in Sociologie Romaneasca,
nr.4/2009
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
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
Prezentare a unei lucrari în cadrul “Sesiunii de comunicare ştiinţifică”, ediţia a II-2, 8-9 mai 2009
organizată de Asociaţia Studenţilor Sociologi "Cluster", premiată cu o Menţiune.
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
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)
Participant la grantul “ASPECTE PRIVIND DOTAREA CU CAPACITATI PSIHO-COGNITIVE

A AGENTILOR INTELIGENTI ARTIFICIALI CU APLICATII IN FORMAREA MEDIATA
DE TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIEI (TIC)” in valoare de 192000 RON.
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.)
În perioada octombrie 2008 – octombrie 2009 am beneficiat de o bursa de cercetare în cadrul
UBB. Condiţiile formale care urmau a fi îndeplinite erau de a participa la o conferinţă si de a construi un
articol publicabil (care să se afle în curs de publicare sau să fie publicat) în perioada în care am beneficiat
de această bursa. Astfel, în acest scop am hotărât să fac o cercetare legată de mediul de afaceri clujean,
mai exact am fost interesat de reţelele de firme şi oameni de afaceri aparute în perioada postcomunistă în
Cluj, şi de modul în care acestea au influenţat economia locală. Teza mea se baza pe faptul că la Cluj
există un alt tip de capitalism postcomunist, diferit de restul ţării ca mod de apariţie şi bazat pe ceea ce am
numit o îmburghezire intelectuală a actorilor importanţi de pe piaţa locală, mai exact aici antreprenorii

locali reuşind să îşi valorifice în postcomunism deprinderile şi educaţia dobândită în perioada
comunistă prin marketizarea acestor cunoştinte urmată de o reţelizare între ei pentru a face faţă cu
succes mediului economic încă instabil datorat tranziţiei spre capitalism.
Pentru început am consultat literatura de specilitate in domeniu iar apoi pentru a îmi
verifica teza am alcătuit trei baze de date, câte un pentru Cluj, Timişoara respectiv, Braşov, cu
meţiunea ca cele din urmă au avut rol secundar în analiză, doar pentru a facilita comparaţia.
Analizele au fost făcute utilizând ca metodă analiza socială de reţea care a relevat legaturile
dintre oamenii de afaceri locali. Pentru a pătrunde o întelegere mai profundă a acestor legături am
folosit cateva interviuri cu personaje importante din reţeaua oamenilor de afaceri clujeni.
Rezultatele cercetării au fost prezentate în cadrul “Sesiunii de comunicare ştiinţifică”, ediţia a
II-2, 8-9 mai 2009 organizată de Asociaţia Studenţilor Sociologi "Cluster", şi cu un articolul intitulat
“Postcomunism în Europa Centrală şi de Est. Îmburghezire à la Cluj”, publicat în Sociologie

Românească, vol. VII, nr. 4 pe 2009.

Data:

Semnătura:

17 martie 2010
Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
Prof. Univ. dr. TRAIAN ROTARIU
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