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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. Crişan Emil, Ilieş Liviu, Salanţă Irina, Management best practices used in Romanian
Logistics Customer Service Planning, Revista Amfiteatru Economic, Vol XII, nr.27 /
2010, p.178-190 Bucureşti;
2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings
1. Ilieş Liviu, Crişan Emil, Butilcă Delia, Salanţă Irina, The usage of software in Romanian
logistics and its impact upon management best practices implementation, ISI Proceedings
ot the 6th International Conference on Management of Technological Changes,
September 3rd-5th 2009, Alexandropoulis, Greece, Book II, pp.167-170, ISBN 978-96089832-8-1
3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)
1. Ilies Liviu, Crişan Emil, Measuring Performance – A Challenge for SMEs,
Published by ERENET NETWORK, Small Business Development Center, Corvinus
University of Budapest, in ERENET PROFILE, January 2007, pp.35-39, internet
access: http://www.erenet.org/publications/profile5.pdf;
2. Ilieş Liviu, Crişan Emil, Salanţă Irina, Butilcă Delia, The use of 360-degree feedback
method, Analele Universităţii din Oradea - Ştiinţe Economice, Editura Universităţii din
Oradea, Categ. CNCSIS B+, Volum IV, TOM XVIII, 2009, pg.300-307, ISSN 15825450;
3. Ilieş Liviu, Turdean Anamaria, Crişan Emil, Warehouse performance measurement – a
case study, Analele Universităţii din Oradea - Ştiinţe Economice, Editura Universităţii din
Oradea, Categ. CNCSIS B+, Volum IV, TOM XVIII, 2009, pg.307-313, ISSN 15825450;

4. Ilieş Liviu, Lungescu Dan, Crişan Emil, Integrated management assesment tools, Review
of Management and Economical Engineering, Vol.7, No.6, 2008, pg.33-36, ISSN 1583624X, CNCSIS B+;
5. Ilieş Liviu, Crişan Emil, Supply chain management or adaptive business network? –
coordination versus collaboration, Analele Universităţii din Oradea - Ştiinţe Economice,
Editura Universităţii din Oradea, Categ. CNCSIS B+, 2008, pg.316-321, ISSN 15825450;
6. Ilieş Liviu, Crişan Emil, Logistics Customer Management Best Practices, Revista de
Management Comparat International, Bucureşti, Categ. CNCSIS B+, 10, 2008, pg.103113, ISSN 1582-3458;
7. Ilies Liviu, Crişan Emil, The need for a new methodology regarding the evaluation of
logistics management and transportation, Revista de Management Comparat
International, Categ. CNCSIS B+, 9, 2007, pg.69-84;
8. Ilies Liviu, Osoian Codruţa, Crişan Emil, Team Effectiveness : Leadership Processes
as Central Drivers of Team Processes, supplement of Studia Universitatis BabeşBolyai, Seria Oeconomica, International Conference “Strategic leadership in the
context of globalization and regionalization”, Management and Marketing section,
June 2006, Cluj-Napoca, 2006, pp.357-366, ISSN: 1220-0506, CNCSIS B;
9. Ilies Liviu, Crişan Emil, Measuring logistics performance using the Strategic Profit
Model, International Conference on Business Excellence, ICBE – 2006, 27-28
October, 2006, Brasov, Romania, ASE Bucharest Publishing House, Editura
Economica, 2006, pg. 187-192, ISBN: (10) 973-594-847-8 • (13) 978-973-594-8474; Categ. CNCSIS B;
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
1. Ilieş Liviu, Butilcă Delia, Crişan Emil, From firm performance to supply-chain
performance: methodologies used at international level, The Proceedings of the
international conference Managerial Challenges of the Contemporary Society, May, 2930, 2009, Cluj-Napoca, Romania, pg. 130-139, ISBN- 978-973-53-0182-8;
2. Ilieş Liviu, Salanţă Irina, Crişan Emil, The logic of outsourcing logistics, The Proceedings
of the international conference Managerial Challenges of the Contemporary Society,
May, 29-30, 2009, Cluj-Napoca, Romania, pg. 125-130, ISBN- 978-973-53-0182-8;
3. Ilieş. L., Drăgan, M., Crişan Emil, INOVEX – an instrument for sharing best practices,
International Conference Leadership and Organizational Culture, May, 9-10, 2008, ClujNapoca, Romania, pg.75-79, ISBN-978-973-751-924-5;
4. Parpucea Ilie, Ilies Liviu, Crişan Emil, A Bayesian model for choosing the optimum
transport choice, International Conference on Business, Economics and
Management, Yasar University, Izmir, Turkey, May, 2006, E-Conference
Proceedings, ISSN 13061089;
5. Ilies Liviu, Osoian Codruţa, Crişan Emil, Organizational data mining – a new approach
for logistics activities, International Conference Competitiveness and European
Integration, Editura Alma Mater, 2007, pg. 67-72;
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
1. Ilieş Liviu, Crişan Emil, Managementul firmei şi planul de afaceri, Ed. Risoprint,
Cluj-Napoca, 2009, ISBN: 978-973-553-0166-8, 291 pag.;
2. Ilieş Liviu, Crişan Emil, Managementul Logisticii, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca,
2008, ISBN: 978-973-751-928-3, 313 pag.;
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3. Ilieş Liviu, Bordean Ovidiu, Crişan Emil, Managementul Firmei – Problemele
decizionale şi planul de afaceri, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006, ISBN: 973-751317-7•978-973-751-317-5, 118 pag.;
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)
-

3

Criteriul II – Prestigiu profesional
1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I
0
2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus
2
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. Membru în echipa de cercetare a proiectului de tip IDEI II cu titlul Un cadru conceptual
pentru modelarea teoretica. Studiul de impact si analiza predictiilor in domeniile bursier si
al echilibrului preturilor, acronim IDEI II, cod CNCSIS ID_2586, finanţat de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, perioada derulării 2009-2011, valoare 972.228 RON, director de
proiect prof.dr. Ilie Parpucea;
2. Membru în echipa de cercetare a proiectului de cercetare „Studiu privind posibilitatea de
organizare procesuala a A.N. Apele Romane , prin D.A. Somes-Tisa, in cadrul proiectului
„Echilibru Europa: Restabilirea balantei intre venituri si cheltuieli”, proiectul
8181/30.07.2008, perioada derulării 2008-2009, valoare 3000 EUR, director de proiect
Prof. univ. dr. Liviu Ilies;
3. Membru în echipa de cercetare a proiectului de tip P-CD cu titlul Creşterea
performanţelor de calitate în cadrul proceselor cooperative din IMM-uri prin sisteme
expert în ingineria şi managementul inovaţiei acronim INOVEX, cod CEEX M1-C2- 628,
aria tematică 3 cu denumirea „Tehnologii informaţionale şi de comunicaţie, urmărind
dezvoltarea societăţii informaţionale în beneficiul cetăţenilor, mediului de afaceri şi
administraţiei”, finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării grant consorţiu excelenţă
coordonat de Univ. Tehnică din Cluj-Napoca, perioada derulării 2006-2008, valoare
1360950 RON, director de proiect Conf. univ. dr. Ing. Stelian Brad, responsabil ştiinţific
din partea UBB Prof. Dr. Liviu Ilieş.
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4. Membru în echipa de cercetare a proiectului de tip P-CD cu titlul Eficienţa învăţământului
universitar în România în perspectiva dinamicii cerinţelor educaţional formative acronim
P-INVS , cod CEEX 05-D8-66/2005, aria tematică 8 cu denumirea „Ştiinţe socio-umane,
pentru a susţine dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere”, finanţat de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, grant consorţiu excelenţă coordonat de ASE Bucureşti , perioada
derulării 2005-2008, valoare 1200000 RON , director de proiect Prof. univ. dr. Roşca
GH. I., responsabil ştiinţific din partea UBB Prof. dr. Ştefan Niţchi.
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)
1. Bursă de cercetare ştiinţifică/ creaţie artistică pentru tinerii doctoranzi, Teza de doctorat:
Bune practici de management al logisticii la firmele de transport din România, acordată
de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior, cod CNCSIS 179,
2006-2009, suma acordată fiind de 25.580 RON.
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
Cea mai importantă realizare este teza de doctorat, prezentată public în data de 10 iulie 2009:
Principalul scop al cercetării a fost realizarea unui model de bune practici pentru managementul
logisticii firmei. Un al doilea scop este evaluarea managementului logisticii din România, prin
intermediul aplicării modelului construit anterior.
Paşii realizaţi pentru atingerea acestor obiective sunt următorii:
1. Studiul terminologiei din domeniul logisticii (in primul capitol), aflând ca logistica este un
domeniu al afacerilor si al managementului destul de recent, cu o terminologie încă neaşezată. In
acelaşi capitol, am detaliat locul sistemului logistic in cadrul firmei. Ulterior, am studiat literatura
deja existenta referitoare la evaluarea managementului in general si a managementului logisticii
in particular. Sistemul de bune practici reiese ca principala soluţie in evaluarea managementului,
chiar daca are anumite deficiente. Ultima parte a primului capitol este destinata expunerii
conceptelor legate de transportul de mărfuri;
2. Studiul modalităţilor de abordare, cercetare a domeniului logisticii la nivel internaţional, astfel
încât sa putem construi propria metodologie de cercetare (in cadrul celui de al doilea capitol).
Pentru construirea modelului de bune practici, am considerat ca cel mai potrivit demers pe care il
putem realiza este studiul literaturii in detaliu, in timp ce pentru evaluarea managementului
logisticii cercetarea cantitativa prin intermediul sondajului pare a fi cea mai potrivita;
3. Studiul literaturii si construirea modelului de bune practici pentru managementul logisticii
firmei sunt realizate in cadrul celui de-al treilea capitol al acestei lucrări;
4. Evaluarea nivelului managementului logisticii din Romania. Testarea majorităţii modelelor
matematice in practica da rezultate de genul: variabila va avea o anumita valoare in 90% din
cazuri, cu o marja de eroare de ±3%. Acest rezultat nu a fost atins in cazul utilizării modelului
nostru, fiindcă nu este un model matematic, este un model de bune practici. Rezultatele sunt de
doua tipuri: oportunităţi de trecere la un management ştiinţific pentru practicienii romani din
domeniul logisticii – adoptarea de bune practici care au dat rezultate la nivel internaţional,
respectiv propuneri de optimizare a modelului de bune practici datorita faptului ca unele
probleme nu au fost acoperite de acest model, sau nu au fost corect tratate de către cei din
cercetare si de către noi. Rezultatele sunt prezentate tot in cadrul celui de-al treilea capitol al
acestei lucrări;
Evidenţierea principalelor contribuţii pe care le aduce aceasta lucrare (ne referim la modelul de
bune practici in sine, la clarificarea terminologiei din domeniu, dar si la faptul ca prin testarea
modelului am aflat la ce nivel se afla managementul logisticii la firmele care realizează transport
de mărfuri in Romania), precum si a propunerilor pe care le avem atât pentru practicieni, cat si
pentru cercetătorii acestui domeniu (cel de-al patrulea capitol).
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Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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