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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)

1. Administrarea teritoriului României în timpul celui de-al doilea Război Mondial, Revista
Transilvană de Stiinţe Administrative, nr. 1 (19) / 2007;
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

1. The tendency towards division of the Romanian territorial-administrative units. Dysfunctions
of the present administrative model, Rural Space and Regional Development, Ed. Presa
Universitară Clujeană, 2007, ISBN 978-973-610-581-4, pp. 525-530;
2. Administrative organization models of Romania in Inter-wars Period, Rural Space and
Regional Development, Ed. Studia, ISBN 973-8390-11-7, pp. 194-214, coautor
3. The evolution of the administrative and territorial Organization of Cluj County between 1968
and 2006 and its impact of rural areas, Rural Space and Regional Development, Ed. Presa
Universitară Clujeană, 2007, ISBN 978-973-610-581-4, pp. 100-103;
4. Territorial-administrative organization of Romania during 1950-1990 and its effects on rural
space, Rural Space and Regional Development, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2007, ISBN
978-973-610-581-4, pp. 607-624;
5. The impact of the politics and models of administrative organization upon the Romanian
territory in the communist regime, Rural Space and Regional Development, Ed. Presa
Universitară Clujeană, 2007, ISBN 978-973-610-581-4, pp. 665-688.

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

1. Agent de dezvoltare locală, 2006, Ed. Artpress, ISBN 973-7836-71-5, suporturi de curs,
coautor.
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)

Criteriul II – Prestigiu profesional
1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I
2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus

Surd, V., Bold, I., Zotic, V., Chira, Carmen (2005), Amenajarea teritoriului şi infrastructuri
tehnice, Ed. Presa Universitară Clujeană.
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)
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 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
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
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9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)

-

PHARE 2005/017-553.01.03.03.01 „Intărirea capacitătii de formare a Institutului National
de Administratie si a Centrelor Regionale de Formare Continuă” - 2,83 milioane euro

-

PHARE/2006/018-147.01.03.01.01 Continuarea asistenţei acordate Institutului Naţional
de Administraţie si Centrelor Regionale de Formare Continuă pentru Administraţia
Publică Locală în vederea dezvoltării unui corp profesionist de funcţionari publici si a
competenţelor necesare pentru sprijinirea administraţiei publice din România ca stat
membru UE – 1.774.000 EUR

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)

Manager de proiect – Programul de Reforma pentru Educatia Timpurie (PRET), pe regiunile NE
şi NV, cofinanţat de BRCE şi Guvernul României, valoarea 1. 096. 800 lei
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.)

Data:

Semnătura:

19.03.2010

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
Conf.univ.dr. Calin Emilian Hintea
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