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Facultatea, Catedra FACULTATEA DE Stiinte Politica, Administrative si ale 

Comunicarii, Catedra de Administratie Publica 
Domeniul ştiinţific Administratie publica 
Adresa paginii web personale  
Adresa e-mail ghioltan@apubb.ro 
 
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) 

1. Ghiolţan Călin,Reforma administraţiei regionale în România, studiu asupra regiunii de 
dezvoltare nord-vest, EBSCO, Revista Transilvana de Stiinte Administrative, 2009,  
 
2.Ghiolţan Călin, Legătura dintre regiunea administrativa şi politica regională, EBSCO, 
Revista Transilvana de Stiinte Administrative, 2008,  
 
3. Ghioltan Calin, A Research Design for Studying the Efficiency of Regional Policies in 
The North-Vest Region, Romania, EBSCO, Transylvanian Review of Administrative 
Sciences, 2007, P.79-85 
 
4. Ghioltan Calin, Descentralizarea administrativa in Ungaria, EBSCO, Revista 
Transilvana de Stiinte Administrative, 2005, P.56-62 
 
 

 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 

;  
 

 

mailto:staff@staff.ubbcluj.ro


5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 

1. Negrea Natalia-Monica, Balogh Marton, Dragos Dacian Cosmin, Ghiolţan Călin, 
Ranta Ana Elena, carte, Managementul Afacerilor Publice Europene, ACCENT , CLUJ-
NAPOCA, 2005 

2. Calin Ghioltan, Politici regionale in Romania, ed.Accent, Cluj-Napoca, 2009 
 

 
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) 
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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 
 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) : 60 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) : 15 
-  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 

1. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Cluj-Napoca, ISSN 1842-2845,  
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 

1. „  
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 

1.   Evaluarea reformei administratiei publice din Romania, Program CEEX, 2006, Suma: 
1.476.000 RON,    Director: conf.univ.dr.Calin E.Hintea  , Membru echipa 

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 
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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.) 

Cartea politici regionale in Romania conturarează obiectul de studiu  regiunea dintr-o 
perspectivă administrativă cu accent pe latura funcţională drept garanţie a creşterii eficacităţii 
administraţiei în oferirea de servicii publice cetăţenilor pentru că regiunile, ca nivel de 
administrare cuprind autorităţi de implementare a politicilor publice sau, altfel spus, ele 
reprezintă intersecţia ideală dintre bunurile publice şi nevoile specifice comunitare.  

Sunt reliefate diferenţele specifice dintre posibilele abordări ale regiunilor. Potrivit 
abordării geografice, regiunea reprezintă o structură  delimitată în funcţie de criterii alese. Apoi, 
regiunea poate fi un spaţiu identitar cu tradiţii, norme şi organizare socială specifică. O a treia 
perspectivă perspectivă este cea de dezvoltare în care administrativul reprezintă mediul 
instituţional ce asigură premisele dezvoltării economice şi sociale. Consider importante paginile 
referitoare la relaţia dintre regionalism, regionalizare şi răspunsul administrativ dat prin politici 
regionale. Se reliefezăa avantajele descentralizării în contextul constituirii regiunilor 
administrative, avantaje ce se reflectă în apropierea faţă de cetăţean, identificarea nevoilor reale 
dintr-o comunitate, un proces complex şi productiv de afirmare a liderilor, o reprezentare mai 
bună a cetăţenilor.  

Ca demers metodologic, se porneşte de la nivelul european al politicii regionale spre 
politica regională din România. In acest scop, cartea analizează politica regională europeană, 
evoluţia acesteia din momentul semnării Tratatului de la Roma în care erau menţionate doar trei 
obiective: eliminarea decalajelor dintre regiuni, combaterea şomajului structural şi integrarea 
socială a categoriilor defavorizate şi dezvoltarea infrastructurii din zonele rurale şi izolate. 
Configuraţia instituţională a politicii regionale constituie un aspect important al tezei în care se 
regăsesc şi elementele de transformare a acesteia de-a lungul timpului în care au apărut noi 
obiective şi principii legate de planificarea multianuală din 1988, accent mai mare pe constituirea 
parteneriatelor în implementarea politicilor regionale şi preocupare crescută pentru măsurarea 
impactului acestora. Una din ideile forte ce se remarcă în acesta parte a cărţii este aceea potrivit 
căreia evoluţia politicii regionale a impus o schimarea modului de administrare a dezvoltării cu 
consecinţe asupra constituirii unor structuri noi administrative în ţările membre. 
 
 

 

 

Data:        Semnătura: 

19.03.2010 

 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

Conf.univ.dr. Calin Emilian Hintea 
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