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Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 

Dragos, D., Neamtu, B., Re-using Public Sector Information – Policy Choices and Experiences in Some of 
the Member States with an Emphasis on the Case of Romania, European Integration online Studies 
(EIoP), vol.13/2009 

Neamtu, B., Dragos, D., Veliscu, R., Assessing urban sustainability: Models and options for city 
governments, Transylvanian Review of Administrative Sciences, no.26E/2009 

Cobârzan, B., Dragoş, D., and Neamţu, B., Free Access to Public Information: Enforcement, appeals and 
judicial review. A comparative perspective from CEE countries, Transylvanian Review of Administrative 
Sciences, no.24E/2008  

Dragoş, D., and Neamţu, B., „A comparative perspective on national policies addressing genetically 
modified organisms. How does the US - European Union debate on this topic affect other countries?”, 
Transylvanian Review of Administrative Sciences, no.23E/2008.  

Neamţu, B., „Business coalitions in the US and their role in advancing a regional agenda”, Transylvanian 
Review of Administrative Sciences, no.22E/2008  
Dragoş, D. and Neamţu, B, Reforming local public administration in Romania: Trends and obstacles, 
International Review of Administrative Sciences, 73(4), 2007. JCR Impact Factor 
2008 Ranking:15/28 in Public Administration. 2008 Impact Factor: 0.710 

 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 

Dragos, D., Neamtu, B., Europeanization of administrative law in Romania: Current developments in 
jurisprudence and legislation, RELaw, no.1/2009 

Neamţu, B., Abordări teoretice cu privire la managementul dezvoltării periurbane, Revista Transilvană de 
Ştiinţe Administrative, no.1(21)/2008 
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Neamţu, B., Leuca, C. R., From competing urban imaginaries to cohesive city brands– new challenges for 
local governments, Transylvanian Review of Administrative Sciences, no.21E/2007 

Neamtu, B., Leuca, C.R., Adapting the US Main Street philosophy and program to the Romanian urban 
context. Could it possibly work?, Transylvanian Review of Administrative Sciences, no.17E/2005 

Dragoş, D., Neamţu, B., The rise and evolution of freedom of information legal regime in the European 
Union, Transylvanian Review of Administrative Sciences, no. 16 E./2005 

Strauss, E., Neamţu, B., Policy tools for addressing urban sprawl: Urban growth boundaries, 
Transylvanian Review of Administrative Sciences, no. 16 E/2005 

Hamlin, R., Neamţu, B., Dezvoltare locală şi parteneriatul public-privat în creditarea micilor afaceri din 
interiorul comunităţilor locale, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, no.3(15)/2005 

Hamlin, R., Neamţu, B., Policy tools for urban redevelopment: Public-private partnerships, Transylvanian 
Review of Administrative Sciences, no. 15 E/2005 

Neamţu, B., Urban sprawl from a comparative perspective: the case of US cities versus their Romanian 
counterparts. Is there any reason why we should worry? (I), Transylvanian Review of Administrative 
Sciences, no.2 (14)/2005 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
Dragos, D, Neamtu, B. Veliscu, R., “Sustainable Public Procurement in Romania”, in M. Comba, S. 
Steumer (ed), Sustainable Public Procurement in the EU, DJOF Publishing, Copenhagen, forthcoming 
august 2010. 

Dragos, D, Neamtu, B. Veliscu, R., “Judicial Review in Romania”, in R. Caranta, A. Gerbrandy, Top-
down vs. bottom-up:Tradition(s) and change                       
in European administrative law, Europa Law Publishing, Groeningen-Utrecht, forthcoming august 2010. 

Neamţu, B., Leuca, C. R., Urban redevelopment strategies in the US: An evaluation study of the City 
Center Project, East Lansing, Michigan in C. E. Hintea, Case studies in strategic planning, Accent, Cluj, 
2007 

Neamţu, B., Policy tools for addressing urban sprawl in Romania, in The partnership between 
administration and citizens in the context of European and international best practices, Curtea Veche, 
2007 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 

6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 

Cobârzan, B., Dragoş, D., Neamţu, B, Transparenţa administrativă în România, Accent: Cluj Napoca, 
2008 
 
 
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) - 30 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) - 8 
-  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 
Revista Transylvanian Review of Administrative Sciences, cotata ISI, membru in comitetul de redactie; de 
asemenea referent articole pe domeniul dezvoltarii urbane si locale.  
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
Revista Transilvana de Stiinte Administrative, listata in EBSCO, BABEL, si IBSS, membru in comitetul 
de redactie; de asemenea referent articole pe domeniul dezvoltarii urbane si locale.  
 
 

9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 

Program postuniversitar in Managementul Administratiei Publice, PODCA, durata 3 ani (2009, 2010, 
2010), valoarea grantului 1.335.596,50 RON (fonduri structurale) 

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

Evaluarea reformei administraţiei publice din România (CEEX, Modul I), durata: 3 ani (2006, 2007, 
2008), valoarea grantului (RON): 17.000.000 (cercetător). 

Măsurarea calităţii serviciilor publice cu ajutorul cadrului de autoevaluare a funcţionării instituţiilor 
publice (CNCSIS, Tip A), durata: 3 ani (2007, 2008, 2009), valoarea grantului (RON): 2.150.000 
(cercetător). 

Evaluarea implementării legislaţiei în domeniul transparenţei administrative (CNCSIS, Tip AT)  
durata: 2 ani, (2007-2008), valoarea grantului (RON): 152.950 (responsabil proiect) 
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Transparenta, responsabilitate si implicare civica: rolul instituţiei de tip Ombudsman in dezvoltarea 
principiilor de buna administrare, durata 3 ani, 2009-2011, CNCSIS IDEI, valoarea grantului 950.000 
RON (cercetător)  

Impactul genului asupra culturii organizaţionale din organizaţiile publice. Studiu asupra prezentei femeilor 
in  top managementul  organizaţiilor  publice, durata: 3 ani (2009, 2010, 2011) CNCSIS IDEI, valoare 
grant: 650.000 (cercetător) 

 
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 

Asociacion Internacional de Marketing Publico y No Lucrativo, member of the scientific committee, First 
International Congress on Teaching Cases related to Public and Non-profit Marketing, Leon, Spain, 
December 18th, 2009 
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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.) 

 
Consider că una dintre cele mai importante realizări ştiinţifice se referă la obţinerea poziţiei de associate 
guest editor la Transylvanian Review of Administrative Sciences, pentru o ediţie specială, alături de Brian 
Thompson (Liverpool University) şi Dacian C. Dragoş (Universitatea Babeş-Bolyai). Această ediţie 
specială publicată în decembrie 2009 a reunit lucrările grupului de studiu nr. X din cadrul conferinţei 
anuale internaţionale EGPA, Malta, St. Julian, 2-5 septembrie 2009. Impactul acestei realizări rezidă în 
principal în publicarea ediţiei speciale şi diseminarea acesteia la universităţile străine unde predau autorii 
şi participanţii de la EGPA. La nivel mai general, prin implicarea mea şi a colegului meu Dacian Dragoş, a 
devenit vizibil faptul că şi reviste româneşti au capacitatea instituţională de a-şi asuma o asemenea sarcină.   
 
 

Data:        Semnătura: 

19.03.2010 

 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

Conf.univ.dr. Calin Emilian Hintea 
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