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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) 
 
The Administrative Reform in the Romanian Constitution of 1923, STUDIA UNIVERSITATIS 
BABES-BOLYAI. STUDIA EUROPAEA, Categ CNCSIS B+, L IV, 1, 2009, pp.27 – 40. 
 
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 
 
Universitatea clujeana interbelica (profilul), studiu, în Universitatea din Cluj. Discursuri 
rectorale (1919-1939), PRESA UNIVERSITARA CLUJEANA , CLUJ-NAPOCA, Editor: 
Diana-Gabriela Rete, 2009, pp. 9-22. 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
Universitatea din Cluj. Discursuri rectorale (1919-1939), PRESA UNIVERSITARA 
CLUJEANA , CLUJ-NAPOCA, 2009, 369 p.  
 
Aplicarea Declaratiei de la Bologna la Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, PRESA 
UNIVERSITARA CLUJEANA, CLUJ-NAPOCA, 2005, 317 p. 
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Calitate si competitivitate , PRESA UNIVERSITARA CLUJEANA , CLUJ-NAPOCA, 2006, 
159 p. 
 
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) 
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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 
 
Diploma de performanţă în administraţie, pentru contribuţia la dezvoltare şi modernizare în 
administraţia Universităţii Babeş-Bolyai, Universitatea Babeş-Bolyai, 2005, 2006, 2007 
 
Premiul pentru management şi administraţie (Premiul pentru Administraţie Tehnică), 
Universitatea Babeş-Bolyai, 2008, 2009 
 
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 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
 
Membru în proiectul internaţional „Centrul European de excelenţă Jean Monnet”, perioada 2006-
2009, în valoare de 45.000 Euro, nr. C05/0003 
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
Membru în proiectul naţional „Centrul de Cercetări Avansate pentru Reformă Administrativă şi 
Instituţională a Uniunii Europene”, tip TP, 2007-2009, în valoare de 11.607 Ron, nr. 5/20045 
 
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  
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EU’s Multilingualism policy and its role in strengthening businesses in a time of crisis, în 
conferinţa „Europe in Today’s World Crises”, Facultatea de Studii Europene, Universitatea 
Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 8-10 Octombrie, 2009 
http://www.euro.ubbcluj.ro/cercetare/Europecrisisconfeng.pdf 
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
 
Conferinţa „Europe in Today’s World Crises”, Facultatea de Studii Europene, Universitatea 
Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 8-10 Octombrie, 2009 
http://www.euro.ubbcluj.ro/cercetare/Europecrisisconfeng.pdf 
 

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.) 

 
Cea mai importantă realizare din ultimii 5 ani a fost editarea volumului Universitatea din Cluj. 
Discursuri rectorale (1919-1939), la Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, volum care 
numără 369 de pagini şi care abordează evolutiv cuvântări, rapoarte şi dări de seamă din Anuarele 
Universităţii Clujene din perioada interbelică. În cadrul acestui volum am publicat şi un studiu 
propriu, Universitatea clujeană interbelică (profilul), studiu în care am încercat să subliniez 
modul în care împrejurările istorice şi-au pus amprenta asupra conceperii misiunii universităţii 
clujene, a rolului său în spaţiul cunoaşterii academice şi în spaţiul vieţii publice. Studiul pune în 
evidenţă rolul activ al universităţii în crearea cunoaşterii ştiinţifice şi idealul educaţiei integrale. 
 
 

Data: 10.03.2010        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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