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Domeniul 
ştiinţific 

Centrul de Chimie Fizică 

Adresa 
paginii web 
personale 
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Adresa e-
mail 

iomar@chem.ubbcluj.ro 

 
Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
 
Chemical and structural features of the neolithic ceramics from Vinča, Lumea Nouǎ and Petreşti cultures 
(Roumania)  
A. Goleanu, A. Marian, M. Gligor, C. Florescu, S. Varvare 
Rev. Roum. Chim. 2005, 50 (11-12), 939-949                   C.I. 0,306 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
Composite materials based on SnO2 and glasses 
Ana Marian, I.O.Marian, R.Misca 
33rd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering on CD, 2006, 6 pag. 
 
Structural and electrical properties od SnO2 based composite 
Ana Marian, I.O.Marian, R.Misca 
33rd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering on CD, 2006, 6 pag. 
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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 
 
Procedeu de obtinere a unor culori pentru decorarea in relief a obiectelor de sticlarie 
Brevet nr. 107630 / 1993 
V.Paul, A.Marian, M.Lazar, G.Tinis   
                          
Procedeu de obtinere a unor culori ceramice 
Brevet nr. 107632 / 1993 
V.Paul, A.Marian, M.Lazar                                         
 
Procedeu de obtinere a unor coloranti ceramici pentru decalcomanii offset 
Brevet nr. 107633 / 1993 
V.Paul, A.Marian, M.Lazar                                        
 
Glazura neagra pentru bujii si procedeu de obtinere a acesteia 
Brevet nr. 114595 / 1999 
V.Paul, T.Surdeanu, A.Marian, M.Lazar, G.Tinis           
 
Compozitie de coloranti ceramici pentru inscriptionarea bujiilor 
Brevet nr. 114594 / 1999 
V.Paul, T.Surdeanu, A.Marian, M.Lazar, G.Tinis           
 
Compozitie peliculogena pentru decorarea obiectelor ceramice de sticlarie, mase plastice, metal 
Brevet nr. 115173B / 1999 
V.Paul, V.Dancilescu, S.Beli, A.Marian, M.Lazar, G.Tinis        
 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
Solutii tehnice in curs de validare. 
 
 
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 
  10 citari 
 

2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
6 citari 
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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) 
-  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) 
 
Biomateriale pe baza de noi structuri de aerogeluri formate din polimeri naturali, TiO2 si silicati cu 
aplicatii dirijate. 
MATNAN-TECH  Contr. 205 (403)   2004-2006 
Coord. V.Danciu                            Valoarea 20.000 
 
Organizarea, dezvoltarea si acreditarea laboratorului de incercari chimice si fizice din cadrul Institutului 
de Cercetari Experimentale Interdisciplinare  al Universitatii ,,Babes Bolyai” 
INFRAS  Contract nr.226/2004                                2004-2006 
Dir. P.Ilea                                             Valoarea: 35.000 
 
Varste absolute prin metode nucleare cu aplicatii in arheologie, geologie si mediu 
CEEX  nr.749/ 2006                          2005-2008 
Dir. C.Cosma                        Valoarea: 20.000 
 
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) 
 
Agregat rezistiv pe baza de sticla pentru lipirea electrodului central la bujiile auto 
RELANSIN Nr. 2061/2004     2004-2006                         Valoare 60.000 RON 
 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
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15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
 
 

III. Realizare remarcabilă 
 
Nanomateriale cu aplicatii in industria chimica,  arheologie, geologie si mediu. 
 
 

 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

19.03.2010                                                                                       Ana Marian 

 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

 

 Prof. Univ. Dr. Maria Tomoaia-Cotisel 

 

 Director, Centrul de Chimie Fizica 
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