
 
                                               ROMÂNIA 

                                UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca 

         Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 
    Fax: 40 - 264 - 59.19.06 

E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro 
 

RECTORATUL 
Universitatea Babeş-Bolyai 
Competiţia Excelenţei  2010 

 
Dosar individual 
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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) 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
Michetiuc Mihai-Cristian, Catincuţ Camelia, Bucur Ioan, Microfaciesuri si microfosile in 
calcarele Cretacicului inferior din sudul Muntilor Valcan, Romanian Symposium on 
Paleontology - Iasi, sixth edition, Universitatii Al. I. Cuza, Iasi, Editor: Paul Tibuleac, Daniel 
Tabara, Leonard Olaru, 2007, P. 30-31 
 
Michetiuc Mihai-Cristian, Catincuţ Camelia, Bucur Ioan, Microfacies and microfossils of the 
lower Cretaceous limestones from the southern part of Vâlcan Mountains, Proceedings of the 
Sixth Romanian Symposium on Paleontology Iasi, Romania , 21-23 September 2007, 
Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, Editor: Daniel Tabara, Leonard Olaru, 2008, P. 217-
227 
 
Catincuţ Camelia, Bucur Ioan, Microfacies and microfossils in a limestone sequence (Piatra 
Corbului) from the Meteş Formation (Metaliferi Mountains), Seventh Romanian Symposium on 
Palaeontology, Cluj-Napoca, 22-24 october 2009, Abstract Book, Presa Universitara; Clujeana; 
ISBN: 978-973-610-935-5, Editor: BucurI.I., Sasaran E. & Pop D. , 2009, P. 16-17 
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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 
 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
SISTEMUL BIOSEDIMENTAR URGONIAN IN EXEMPLE DIN AREALUL CARPATIC ROMANESC 
 GRANT 3/1330, DIRECTOR PROF. IOAN BUCUR, VALOAREA: 85.000 RON 
 
BURSA DE CERCETARE/CREATIE ARTISTICA PENTRU TINERII DOCTORANZI TIP BD, GRANT CNCSIS 
409 
 
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 
 
 
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  atraşi  (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 
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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) 
 
 
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 
Tipul conferintei: internationale, Conferinta: Seventh Romanian Symposium on Palaeontology, 
Tara: Romania, Orasul: Cluj-Napoca, Institutia organizatoare: Department of Geology of the 
Babeş-Bolyai University, Anul: 2009, Functia: secretar 

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 ultimii ani, prin tematica abordată în cadrul studiilor doctorale am adus contribuţii 
importante asupra biostratigrafiei şi microfaciesurilor klippelor calcaroase din sudul Munţilor 
Apuseni. În cadrul depozitelor mezozoice din Apusenii de Sud există secvenţe de wildflysh în 
care klippele calcaroase (olistolite) sunt numeroase constituind elemente esenţiale ale alcătuirii 
acestora. Aceste corpuri carbonatice nu au fost abordate sub aspectul microfaciesurilor şi al 
asociaţiilor micropaleontologice (cu excepţia unei lucrări asupra Pietrelor Cetii care aduce 
contribuţii limitate). Datele obţinute în aceşti ani vor fi in continuare publicate în reviste de 
specialitate sau prezentate în cadrul unor conferinţe internaţionale. 
 
 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 
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