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Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
Nume, prenume, grad did.  CADIS ADRIAN-IONUT, ACS 
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Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 

1. A.-I. Cadis, A.-R. Tomsa, E. Bica, L. Barbu-Tudoran, L. Silaghi-Dumitrescu, E.-J. Popovici, 
Preparation and characterization of manganese doped zinc sulphide nanocrystalline powders with 
luminescent properties, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia, 2009, 54, 3, 23-29, (0.000) 

2. A.-R. Tomsa, E.-J. Popovici, A.-I. Cadis, M.V. Stefan, L. Barbu-Tudoran. S. Astilean, 
Ultrasound-assisted synthesis of highly disperse zinc sulphide powders, Journal of Optoelectronics and 
Advanced Materials, 2008, 10, 9, 2342-2345, (0.577) 

3. M. Pintea, M. Fazekas, P. Larneiras, A.-I. Cadis, C. Berchian, I. Silaghi-Dumitrescu, F. Popa, 
C. Bele, N. Ple, M. Darabantu, Serinolic amino-s-triazines: iterative synthesis and rotational 
stereochemistry phenomena as n-substituted derivatives of 2-aminopropane-1,3-diols, Tetrahedron, 2008, 
64, 37, 8851-8870, (2.897) 
 
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) 
 
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  
 
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 

1. A.-R. Tomsa, E.-J. Popovici, A.-I. Cadis, M.V. Stefan, L. Barbu-Tudoran. S. Astilean, 
Ultrasound-assisted synthesis of highly disperse zinc sulphide powders, Journal of Optoelectronics and 
Advanced Materials, 2008, 10, 9, 2342-2345 ⇒ 1 citare 

3. M. Pintea, M. Fazekas, P. Larneiras, A.-I. Cadis, C. Berchian, I. Silaghi-Dumitrescu, F. Popa, 
C. Bele, N. Ple, M. Darabantu, Serinolic amino-s-triazines: iterative synthesis and rotational 
stereochemistry phenomena as n-substituted derivatives of 2-aminopropane-1,3-diols, Tetrahedron, 2008, 
64, 37, 8851-8870 ⇒ 2 citari 
 
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 (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) 

1. Chimie organometalica supramoleculara: de la design prin sinteza si structura la aplicatii – 
SUPRACOM (250.000 RON) - CEEX 05-D11-42/2005 

2. Materiale luminescente pentru dispozitive optoelectronice – OPTOLUM (2.000.000 RON) - 
CEEX 31/2005 

3. Materiale compozite pe baza de calixarene cu proprietati magnetice si/sau de complexare 
selectiva a unor ioni de metale de interes tehnologic – CALIXCOM (2.000.000 RON) - CEEX 16/2005 

4. Producerea hidrogenului pe cale fotoelectrolitica – HIDROSOL (225.000 RON) - CEEX 
710/2006 

5. Materiale pe baza de calixarene cu proprietati de recunoastere a unor specii ionice si moleculare 
de interes biologic si ecologic – CALIXMAT (1.373.354 RON) - PN2 71-062/2007 

6. Materiale oxidice micro si nanostructurate cu cromatica luminescenta controlata – MAMINAL 
(1.328.884 RON) - PN2 71-122/2007 

7. Sisteme fotocatalitice complexe pentru epurarea avansata a apelor rezultate din industria textila 
– FOTOCOMPLEX (164.751 RON) - PN2 71-047/2007 

8. Aspecte fizico-chimice privind sinteza unor materiale luminescente micro- si nanostructurate cu 
proprietati controlate – MATERLUM (120.798 RON) - ID 2488/C710/2009 
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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 
 

III. Realizare remarcabilă 
• Doctorand, cu teza” Materiale semiconductoare cu proprietati speciale” ; Conducător ştiintific 

prof.dr. Luminiţa Silaghi-Dumitrescu 
• Contributii  la dezvoltarea domeniului de cunoastere privind materialele cu proprietati speciale: 

o Prepararea si caracterizarea micro- si nanopulberilor de calcogenuri metalice cu proprietati 
luminescente pentru aplicatii speciale- reclame si marcaje pe timp de noapte, dispozitive 
fotonice; 

o Caracterizarea prin spectroscopie FTIR a compusilor organici si anorganici de proveniente 
diferite; 

 
Data: 

18.03.2010 

Semnătura: 

Adrian Ionut CADIS 

  

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de laborator, 

Dr. Elisabeth-Jeanne POPOVICI 

 

Sef de Catedra 

Prof. Liana MURESAN 
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