LISTA DE LUCRĂRI
Candidat: Stîrcu F. Ioana Roxana - Drd. din 2016,
(NUME, iniţială şi prenume)

(anul)

1. Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt
incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări din prezenta listă de lucrări:
1. T1, Stîrcu F. Ioana Roxana, Successful social games and their super-power: Big Data anaytics, Conferinta IE2017, ISSN 2247-1480
2. T1, Stîrcu F. Ioana Roxana, Successful social games and their super-power: Big Data anaytics - Versiunea extinsă, DB Journal vol. VIII – 1, pp
22-30, 2017, ISSN 2069-3230
3. T1, Stîrcu F. Ioana Roxana, Forecasting mobile games' retention using WEKA, DB Journal vol. VII – 1, pp 22-27, 2016, ISSN 2069-3230
2 Teza de doctorat
T1. “Soluţii de analiză a datelor în contextul Big Data”
3 Cărţi/cursuri publicate în edituri recunoscute(Ca1, Ca2 etc.), îndrumare publicate(I1, I2 etc.), capitole publicate în volume colective,
capitole teoretice redactate, (D1, D2 etc.), după caz, prin care se aduc contribuţii a dezvoltarea activităţilor didactice/profesionale.
4 Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute(Cb1, Cb2 etc.), articole/studii publicate in extenso în reviste de specialitate de
circulaţie internaţională recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale specifice domeniului) (Ri1, Ri2etc.),
articole/studii in extenso publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN/
ISBN) (Vi1,Vi2 etc.), precum şi alte lucrări similare: articole/studii publicate in extenso în reviste de specialitate de circulaţie naţională
recunoscute CNCSIS (Rn1, Rn2 etc.), articole/studii publicate in extenso în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale (cu
ISSN/ISBN) (Vn1,Vn2 etc.), lucrări prezentate la diferite seminarii/expoziţii, inovaţii etc. (E1, E2 etc.), după caz, prin care se aduc
contribuţii la dezvoltarea domeniului.
5. Citări ale lucrărilor publicate: referinţa bibliografică a lucrării citate(Ci1, Ci2) şi referinţa/ele bibliografică/e a/ale lucrării care
citează (Ci1.1, Ci1.2...., Ci2.1, Ci2.2, etc.)
Notă

(1)

Fiecare lucrare este prezentată, în limba în care a fost publicată/expusă, corespunzător structurii “ I, II, III, IV, V, VI, VII ”,
unde: I este indicativul (T1, T2 etc.; Ca1, Ca2 etc.; …), care se scrie “bold” la lucrările realizate după acordarea ultimului titlu
didactic/grad profesional(Ca1, I1 etc., după caz); II - autorii în ordinea din publicaţie, cu scriere “bold” a candidatului; III – titlul, scris
“italic”; IV - editura sau revista sau manifestarea şi/sau alte elemente de localizare, după caz; V - intervalul de pagini din publicaţie,
respectiv, pp …-…, numărul total de pagini, respectiv, … pg., sau alte date similare, după caz; VI - anul sau perioada de realizare, după
caz.; VII – ISSN (pentru reviste) sau ISBN (pentru cărţi, manuale, tratate, volumele unor manifestări ştiinţifice, etc).
(2)În cadrul fiecărui grup de lucrări (Ca1, Ca2 etc.; I1, I2 etc. ; …), lucrările sunt în ordine invers cronologică.

Candidat,
……………………………………..

INFORMAŢII OBLIGATORII ÎN LISTA DE LUCRĂRI

1.

Monografii/cărţi de specialitate/manuale/tratate:
Autori (lista completă), titlu, editură, recunoaşterea CNCS a editurii în funcţie de domeniul ştiinţific, an
apariţie, numărul total de pagini al publicaţiei, numărul de pagini care aparţin candidatului, ISBN.
2. Articole/studii de specialitate publicate în reviste recunoscute din ţară şi/sau străinătate:
Autori (lista completă), titlu articol/studiu, nume revistă, număr/volum apariţie şi an, paginile unde se
găseşte articolul, cotaţia revistei conform evaluării CNCS, după caz, baza/bazele de date care indexează
revista, scor relativ de influenţă al revistei sau factor de impact al revistei, după caz, ISSN.
3. Studii/capitole publicate în volume colective sau volumele unor conferinţe publicate la o
editură din ţară sau străinătate:
Autori (lista completă), denumire volum colectiv/conferinţă, titlu studiu/capitol, denumire conferinţă,
loc şi perioadă desfăşurare conferinţă, editură, recunoaşterea CNCS a editurii în funcţie de domeniul
ştiinţific, an apariţie volum, paginile unde se găseşte studiul/capitolul, numărul total de pagini al
publicaţiei, numărul de pagini care aparţin candidatului, ISBN/ISSN.

4.

Citări ale lucrărilor publicate:
Pentru lucrarea citată şi pentru lucrările care citează se va completa cu referinţele bibliografice conform
punctelor 1, 2, 3.

Anexa 4

