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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) 
 
• Adrian Ivan, Governance and “ European Constitution”, în: Revista Transilvană de Ştiinţe 

Administrative”, nr.22E, Februarie 2008, pp.73-91. 
 
4.  Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
• Adrian Ivan, Natalia Cuglesan, Multi-level governance in the unitary states of the European Union. 

Case study: France and Romania, în: Novos Estudos Juridicos, Vol.14, Nr.1, 2009, pp.47-60. 
 

• A.E. Gurzau, C. Borzan, I.R. Lupsa, L.O. Sfetcu, A. Ivan, S. Gurzau, Drinking water security 
from a medical perspective, in: Anthony Jones(Eds. et al.,), Threats to global water security, Nato 
Science for Peace and Security Series-C Environmental Security, Springer, pp.51-58, 2009(ISBN 
978-90-481-2336-0). 

 
• Adrian Ivan, „L’élargissement de l’UE: Logiques et contraintes. Le cas de la Roumanie”, în : 

André Liebich(coord.), L’Union européenne: passé, present et l’avenir, l’Institut de Hautes Etudes 
Internationales, Presses Universitaires de France, 2008, pp.237-262(ISBN 978-2-13-056992-3). 

 
• Adrian Ivan, Romania and European Integration“Nationalists”versus”Europeanists”, în: 

Transylvanian Review, Vol.XVI, No.1, Spring 2007, pp.47-55. 
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• Adrian Liviu Ivan, La Romania e l'integrazione europea: "autoctoni" versus "europei", în 

Quaderni di Romania Orientale , Romania culturale oggi, a cura de Nicoleta Neşu premesa di 
Luisa Valmarin, Roma, Bogatto Libri, 2008, pp.97-105. 

 
• Adrian Ivan, „The enlargement process: reasons and conditions”, in: Costs andBenefits of 

European Integration. Case study for Romania, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, pp.101-114. 
 

• Adrian Ivan, ”L’elargismment de L’Union Europeenne: Securite et identite”, în: Constantin 
Hlihor, Constantin Popescu(Eds.), Editura Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”, 
Bucuresti, 2008, pp.132-149. 

 
• Adrian Ivan, Uniunea Europeană, încotro?, în: Adrian Ivan(coord.), Alegeri şi identitate în 

Uniunea Europeană, Cluj-Napoca, Ed.Ecumenica Press,2007, pp.7-15. 
 

• Adrian Ivan, Integrarea minorităţilor naţionale şi etnice din Europa Centrală în UE: logici şi 
condiţionări, în: ALTERA, 29, Anul XII, 2006, pp. 50-77(ISSN 1224-0338). 

 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
- 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
• Adrian Ivan, Statele Unite ale Europei. Uniunea Europeană între interguvernamentalism şi 

supranaţionalism, Iaşi, Institutul European, 2007, 388 pag.(ISBN 978-973-611-482-3). 
 

• Adrian Ivan, Uniunea Europeana: proiecte, guvernanţă şi dezvoltări instituţionale, Cluj-Napoca, 
Napoca Star, 2007, 250 pag.(ISBN 978-973647-5160). 
 

• Adrian Ivan, Stat, majoritate şi minoritate naţională în România (1919-1933). Cazul maghiarilor şi 
germanilor din Transilvania(ed.revizuită), Cluj-Napoca, Eikon, 2006, 340 pag. (ISBN 973-7833-66-
X). 

 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
• Adrian Liviu Ivan (coord.), Ghidul Parlamentului European, Cluj-Napoca, C&A Publishing, 2009. 

 
• Adrian Ivan, Vasile Vese (coord.), Alegeri şi identitate în UE, Ed.Ecumenica Press, 2007. 
 
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 
 
Natalia Cugleşan, „Multi-level governance in the EU: What Model for Romania?” In Eurojournal.org, 
October 2006, p.13 Citează pe Adrian Ivan, Gouvernance et l’Union Européenne. De la réforme 
institutionelle au Traité instituant une Constitution pour l’Europe, in: Transylvanian Review, 
vol.XII/2003, No.4, pp.100-111 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
- Membru in Scoala doctorala “Storia del Europa”, Universitatea Sapienza, Roma, Italia, 
- Diploma de excelenţă International University Institute for European Studies, Gorizia, Italia, 2000/2001 
- Premiul de excelenta pe 2008, UBB 
- Diploma de excelenţă ARACIS 2009 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (78) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (67) 
-  Doctoranzi   

a) Înmatriculaţi 
• Tieanu Alexandra 
• Herbel Mihaela 
• Iakob Attila 
• Secheşan Valentina-Tania 
• Şipeţean Cristian 
• Fizeşan Titus 
• Cioană Florentina 
• Leordean Gheorghe 
• Abrudean Mircea 
• Lăşan Nicoleta 
• Sandu (căs. Cîmpineanu) Marilena Jeana 
• Marcu Iosif 
• Glazer Vendelin Francisc 
• Kacso Zsuzsanna 
• Lula Ramona-Maria 

 
b) Care au susţinut teza 

• Melinescu Nicolae 
 

-  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 
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8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
- membru în comitetul consultativ al revistei Eurolimes, Journal of the Institute for Euroregional Studies 
“Jean Monnet” European Centre of Excellence, issued by Ioan Horga (Oradea) and Istvan Suli-Zakar 
(Debrecen) cu sprijinul the Action Jean Monnet of the European Commission and in the Co-Edition with 
Bruylant (Bruxelles), ISSN 1841-9259. 
 
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) 
 
• PROGRAMUL ATLANTIS (PARTENER UBB), nr. P116J090012, Mobility Project in Transatlantic 
Public Administration, 2009-2012, 80.000 Euro 
 
• Director Jean Monnet Chair, Governance and Community Policies, 07/0169, 2007-2009, 53756 
Euro, proiect finanţat de Comisia Europeană 
 
• Director Jean Monnet Module,C05/0046, History of European Integration, 2005-2007, 15.000 
Euro, proiect finanţat de Comisia Europeană 
 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
• Director grant CNCSIS Tip A, 13/1508, Guvernanţa multi-nivel în România şi rolul regiunilor de 
dezvoltare în procesul decizional. Studiu de caz: Regiunea 6 Nord-Vest, 2007-2009, 193228 RON 
 
• Director grant CEEX , 200/2006, România şi viitorul Europei. Contribuţii româneşti la proiectul 
Statele Unite ale Europei, 2006-2008, 195000 RON 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
• International University Institute for European Studies - A Centre of Excellency - Gorizia, Trieste, 
Italy- responsabil pentru Universitatea „Babeş-Bolyai”.(2000-2007) 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 
• Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), preşedinte al comisiei: 
Ştiinţe Sociale, Politice şi ale Comunicarii 
• Comitetului ştiinţific-Dossier Statistico Immigrazione – Caritas, Italia 
•  Board-ului of Political Science and International Relations Review, The Institute of Political Science 
and International Relations, Romanian Academy 
• 2007- Director adjunct al Departamentului de Studii Internaţionale al UBB 
• 2007- Director al Centrului „Altiero Spinelli” de Studiere a Organizării Europene al UBB 
• 2007- Redactor sef al revistei Romanian Review of European Governance Studies a Centrului Altiero 

Spinelli(CASSOE), UBB.  
• 2007- Redactor sef adjunct al Romanian Review of International Studies, revista editata de 

Departamentul de Studii Internationale(UBB) 
• 2007- Director al masteratului Managementul Relaţiilor Internaţionale şi Politicilor Europene al 
Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babes-Bolyai” 
• 2002- Directorul Secţiei de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a Facultăţii de Istorie şi Filosofie 
 a UBB 
• 2001-2007- Director executiv al Institutului de Studii Internaţionale al UBB 
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15. Conferinţe invitate internaţionale  
 
• Natalia Cuglesan, Adrian Ivan & Yves Palau, La Décentralisation de l’Enseignement préuniversitaire 

en Roumanie: vers une Gouvernance Locale, conferinta Gouverner du local,  Centrul Marc Bloch, 
Berlin, 26-28 Noiembrie 2009 
 

• 7 Februarie 2008, Seminar tribute to Professor Pierre du Bois: The European Union: Past, Present, 
Future, Geneva, Graduate Institute and Development Studies. 
 

• 26-27 octombrie 2006, conferinţa Espace Consommation Responsable în cadrul Forum pour une 
Mondialisation Responsable, Lyon, Rhone-Alpes, intervenţie în cadrul Atelierului 3.2 – Les 
migrations: une richesse pour le developpement du territoire. 
 

• Emigration des femmes en Italie. Stratégies pour une migration positive, “Forum for a 
responsible migration, theme workshop: migration: an asset for the development of local 
area”, Lyon, 25-28, 2006. 

 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
 
• organizarea conferintei internationale Multi-level governance and democracy in the EU, Cluj-Napoca, 

28-29 Mai 2009. 
 

• Co-organizator al conferinţei: 5o de ani de istorie comunitară. Simpozion aniversar(Facultatea de 
Studii Europene, Centrul de Excelenţă Jean Monnet, Centrul Cultural Italian, Facultatea de Istorie şi 
Filosofie şi Institutul de Studii Internaţionale, Cluj-Napoca, 21 Martie, 2007. 

 
 
III. Realizare remarcabilă 
 

Cea mai importantă realizare ştiinţifică din ultimii 5 ani o reprezintă cartea Statele Unite ale 
Europei. Uniunea Europeană între interguvernamentalism şi supranaţionalism, publicată la Iaşi de către Editura 
Institutul European, în 2007 (ISBN 978-973-611-482-3). Cele 388 de pagini reprezintă un demers care 
continuă cercetarea noastră privind ideea de unitate europeană. Cartea prezintă şi analizează procesul 
construcţiei europene de la începutul anilor ’80 până la Constituţia Europeană din 2004.  

În condiţiile în care ideea de naţiune în zilele noastre prinde noi conturi, europenii fiind tot mai 
convinşi de necesitatea unei „naţiuni europene” (condiţie necesară pentru construirea unei identităţi 
europene), unitatea Europei este un proiect la care trebuie să revenim mereu atât pentru a respecta scopul 
părinţilor fondatori de creare a unei federaţii europene, cât şi pentru a le oferi contemporanilor noştri o 
măsură a capabilităţilor necesare pentru a face din Uniunea Europeană o forţă globală competitivă. Ideea 
de „Statele Unite ale Europei” reprezintă un răspuns la provocările lumii globale, la concurenţa din ce în 
ce mai accentuată dintre diferiţii poli de putere mondială. 

Statul european trebuie să fie rezultanta unei conştiinţe europene, validată atât pe trecutul greco-
roman şi iudeo-creştin comun, cât şi pe ideea de solidaritate comunitară largă, axată pe convergenţa de 
argumente în jurul valorilor europene: democraţie, stat de drept, apărarea drepturilor fundamentale ale 
omului şi protecţia minorităţilor naţionale, economie de piaţă funcţională, norme de drept comune etc.  

„Noua Uniune Europeană” ar trebui să fie mai puţin expresia compromisului politic, economic, 
social şi cultural european, cât mai ales rezultanta unei guvernanţe eficiente, democratice şi transparente. 

Dezbaterea asupra formei politice a Europei Unite a început datorită faptului că unii intelectuali 
din perioada modernă au sesizat slăbiciunile statelor europene şi incapacitatea lor de a face faţă 
provocărilor unei lumi aflate într-o dinamică accentuată. Astfel, europenii au de ales între mai multe 
„Europe”: „Europa patriilor”, „Confederaţie”, „Federaţie”, „Europa unitară” etc. Fiecare dintre aceste 
posibile construcţii europene se bazau pe logici proprii, astfel că Europa patriilor, al cărei principal 
protagonist a fost Charles de Gaulle, prefera un abandon limitat al suveranităţii naţionale, în timp ce, în 
cadrul unei Federaţii, guvernele şi instituţiile federale partajează competenţele, statele cedând din 
suveranitate în domeniile de interes comun.  
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În cadrul Confederaţiei, competenţele sunt delegate de state către instituţii comune, iar hotărârile 
se iau pe baza regulii unanimităţii, statul membru păstrând dreptul de secesiune. Într-o „Europă Unită”, 
instituţiile comune dobândesc competenţe generalizate, inclusiv în reprezentarea cetăţenilor, hotărârile 
luându-se pe baza regulii majorităţii. 

Am pornit în demersul nostru de la planul de Uniune Europană a Parlamentului European din anii 
1981-1984, acesta conţinând în mare parte ideile gândirii federaliste europene de câteva secole. Iniţiat şi 
elaborat de Altiero Spinelli şi echipa sa din „Grupul Crocodilul”, proiectul trata teme actuale ale dezbaterii 
europene privind construcţia Statelor Unite ale Europei, precum Constituţia, armata comună, 
subsidiaritatea, moneda comună etc.  

Cercetarea insistă asupra Actului Unic European, Tratatelor de la Maastricht, Amsterdam, Nisa şi 
asupra Tratatului constituţional european (Roma II - 2004) din perspectiva raportului dintre 
interguvernamentalism şi supranaţionalism. 

Cartea se adresează specialiştilor, studenţilor în relaţii internaţionale şi studii europene şi, nu în 
ultimul rând, cititorilor interesaţi să cunoască tot mai mult despre proiectele de unitate europeană şi despre 
paşii concreţi de realizare a „Statelor Unite ale Europei”. 

 

 

Data:        Semnătura: 

18.03.2010 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

Conf.univ.dr. Ioan-Marius Bucur 
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