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A. Grupul de cercetare 
 
Numele grupului de 
cercetare  

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIALE 

Persoana de contact (nume, 
prenume, grad didactic) 

Conf dr. Dacian Dragoş 

Domeniul ştiinţific STIINTE POLITICE 
Adresa paginii web a 
grupului 

http://www.polito.ubbcluj.ro/ics 

Adresa e-mail a persoanei 
de contact 

dragos@apubb.ro 

 
B. Programul de cercetare al grupului, rezultate preconizate în următorii  2-3 ani   
Institutul de Cercetari Sociale are o componenta tripartita din care fac parte Centrul pentru 
Studiul Democratiei, Centrul de Cercetare in Administratie Publica si Centrul de Sanatate Publica 
si Politici de Sanatate. In cele ce urmeaza se va descrie fiecare centrul de cercetare, punandu-se 
accentul pe misiune, obiective, proiecte finalizate sau in derulare, si importanta resursei umane.  
 
1. Centrul de Studiu al Democraţiei (CSD, www.democracycenter.ro) Agenda de cercetare a 
echipei CSD este subsumată analizei proceselor de socializare care pot contribui la formarea unei 
culturi politice democratice. Obiectivul principal este de a evalua efectele educatiei scolare, a 
educatiei informale, a implicarii civice, precum şi a altor contexte sociale având un grad sporit de 
diversitate culturală asupra calitatii de bun cetatean.  
Acest subiect, frecvent studiat in democratiile consolidate, din perspectiva unor abordari teoretice 
diverse, ridica in continuare multe semne de intrebare. Nu exista in acest moment o convergenta 
de pareri asupra rolului pe care il are educatia scolara asupra atitudinilor democratice, ori asupra 
modului in care eventualele efecte sunt mediate de catre participarea sociala. Nu exista explicatii 
general acceptate pentru deficitul de norme si valori ale cooperarii si implicarii civice in Romania 
si, in general, in tarile foste comuniste, in raport cu democratiile consolidate. Nu sunt suficient 
explorate motivele pentru care educatia scolara in Estul Europei prezinta limite majore in privinta 
formarii de atitudini si norme pro-democratice. Si nu in ultimul rand, nu exista un acord de pareri 
asupra modului in care diversitatea culturala influenteaza efectele pro-democratice ale educatiei 
si ale implicarii sociale.  
Toti membrii echipei au experienta in studiul culturii civice, fiecare aducand  un plus de 
diversitate metodologica si an abordarii, ceea ce face ca studiul acestei tematici sa se realizeze 
intr-o maniera cu adevarat interdisciplinara. Mai mult de atat, toti membrii echipei sunt parteneri 
in diverse proiecte de cercetare nationale si internationale in derulare, pe tematica culturii civice.  
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Problema formarii de valori si norme care faciliteaza cooperarea si rezolvarea dilemelor de 
actiune colectiva constituie una dintre temele fundamentale ale stiintelor sociale din ultimele 
decenii, cu un impact important asupra dezvoltarii democratice si economice, si ramasa in 
continuare cu multe aspecte insuficient rezolvate.  
Un motiv pentru care relatiile dintre educatie, participare sociala si cultura politica sunt incomplet 
elucidate, atat in vest cat si in est, este absenta aproape completa a studiilor de tip longitudinal, 
singurele care pot sa stabileasca cu un nivel rezonabil de certitudine daca asocierile intre 
variabilele cheie analizate sunt reflectarea unor relatii cauzale intre acestea, ori nu. Un alt motiv 
de limitare a studiilor empirice realizate pana in prezent pe aceasta tema este data de considerarea 
in modele distincte a nivelului individual si a celui contextual, in locul abordarilor de tip multi-
nivel.  
Modelul teoretic general pe care il testam in cercetările noastre pornesc de la asumptia existentei 
unor relatii cauzale complexe intre educatie, participare sociala si cultura politica democratica. 
Designul de cercetare ales, datorita componentei longitudinale si a celei de tip experimental, 
permite investigarea relatiilor cauzale de tip reciproc dintre participarea sociala si atitudinile 
democratice. In plus, datorita faptului ca datele colectate sunt de tip multi-nivel, este posibila 
evaluarea efectului pe care il are contextul social (de nivel mezzo, intermediar: mediul familial, 
colegi, prieteni, cunoscuti, atribute ale profesorilor, ale scolilor, ale asociatiilor de voluntari; si de 
nivel macro, societal) asupra socializarii tinerilor.  
Tematica de cercetare este relevanta si actuala atat di punctul de vedere al cercetarii sociale cat si 
cel al formularii si implementarii politicilor publice. Educatia reprezinta unul din piloanele de 
baza ale oricarei societati democratice, iar studiile noastre reflecta nivelul ridicat de prioritate la 
care educatia pentru democratie ar trebui sa fie intr-o tara post-totalitara, o democratie in 
consolidare.  
  
Alcatuirea echipei este rezultatul mai multor considerente: (1) experienta si interesul pentru 
studiul conceptelor si a fenomenelor care definesc tema proiectului, (2) interes pentru cercetare 
empirica si pentru metodologia cercetarii sociale, (3) interes pentru realizarea unor cercetari care 
au, in plus fata de relevanta academica, si un caracter practic, si experienta in elaborarea de 
rapoarte pentru practicieni, (4) interes pentru colaborare in cadrul retelelor de cercetare si 
implicare in activitatile unor grupuri stiintifice profesionale, formale si informale. In cazul 
membrilor echipei care sunt cadre didactice--doctori sau doctoranzi--, un criteriu suplimentar este 
cel al disponibilitatii pentru coordonarea stiintifica a studentilor si masteranzilor.   
  
Rezultatele de până acum ilustrează atât importanţa temei cât şi eficienţa abordărilor alese:  
patru conferinte internaţionale organizate, un volum colectiv editat de o editura internaţională, 
mai mult de 50 de articole ISI şi capitole publicate de edituri internaţionale, peste 40 de citări în 
reviste ISI cu factor de impact, X granturi de cercetare (cu o sumă totală de ...), precum şi 
participarea la mai multe reţele internaţionale de cercetători. 
 
2. Centrul de Cercetare în Administraţie Publică (CCAP). Activitatea CCAP este structurată 
de patru teme principale. 
Tema 1: Europenizarea sistemelor administrative naţionale. D.C. Dragoş, B. Neamţu şi R. 
Velişcu participă alături de alţi experţi europeni din 7 state ale UE, sub coordonarea prof. Roberto 
Caranta, Universitatea Torino, Italia, şi a prof. Anna Gebrandy, Universitatea Utrecht, la 
realizarea unui studiu comparativ la nivel european in European administrative law. Volumul ce 
va rezulta din aceasta cercetare va fi publicat la Europa Law Publishing, Groeningen-Utrecht, 
Olanda în 2010. 
Tema 2: Effective adjudication in administrative proceedings. EGPA (European Group of 
Public Administration) organizează una dintre cele mai importante conferinţe anuale în domeniul 
administraţiei publice. Începând cu anul 2006, unul sau mai mulţi dintre membrii grupului au 
participat cu lucrări la panelul X, Drept şi Administraţie Publică. În anul 2009, grupul român a 
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propus această tema de cercetare care va fi realizata dintr-o perspectivă comparată şi cu accent pe 
dimensiunea empirică. Rezultatele iniţiale vor fi prezentate de raportorii naţionali la conferinţa 
din 2010, urmând ca în cursul anului 2011 sa fie publicat un volum cu toate aceste contribuţii.  
Coordonatorii volumului vor fi D. C. Dragos si M. Gotze (Universitatea din Copenhaga), iar 
capitolul despre Romania va fi semnat de B. Neamţu şi R. Velişcu. S-a obţinut acordul de 
principiu al editorului DJOF, Danemarca. 
Tema 3: Studii în domeniul bunei guvernări - transparenţa administrativă, liberul acces la 
informaţii şi instituţia Ombudsman-ului. Implicarea grupului în studiul acestei teme a început în 
anul 2007, când patru dintre membrii grupului (D. C. Dragos, B. Neamtu, B. Cobarzan, M. 
Balogh) au implementat un proiect CNCSIS AT intitulat Evaluarea implementării legislaţiei în 
domeniul transparenţei administrative. Plecând de la acest proiect, grupul a continuat să 
cerceteze o temă strâns legată de transparenţă – liberul acces la informaţii de interes public. 
Aceste cercetări s-au concretizat deja prin articole publicate în reviste ISI. În anul 2010 grupul 
intenţionează să prelucreze şi să analizeze în continuare date empirice culese în 2007, 2008 şi 
2009, si sa particpe la conferinta EGPA de la Toulouse cu rezultatele acestei cercetari. 
Cercetatea “Transparenţă, responsabilitate şi implicare civică: rolul instituţiei de tip 
Ombudsman în dezvoltarea principiilor de bună administrare” se doreşte a fi dimensiunea 
naţională a unei cercetări mai ample, derulată sub egida Robert Schuman Centre, European 
University Institute, cu sediul la Florenţa, şi a European Group of Public Administration, cu 
scopul de a studia instituţia Ombudsman-ului la nivelul Uniunii Europene şi a statelor membre. 
Reţeaua este sprijinită activ de instituţia Ombudsman-ului European şi de Ombudsman-ii din 
Olanda, Grecia, Danemarca, Marea Britanie şi România. În cercetare sunt implicaţi D.C. Dragos, 
B. Neamtu, B. Cobarzan şi M. Balogh. 
Tema 4: Principii de buna guvernare in sistemul achizitiilor publice: tot sub coordonarea prof. 
Roberto Caranta, de la Universitatea din Torino, şi sub egida  Procurement Law Academic 
Network, un grup internaţional de consultanţă pe domeniul legislaţiei achiziţiilor publice, 
membrii grupului participă la două cercetări comparative: Sustainable Public Procurements 
(volumul va apărea la DJOF, Danemarca, la sfârşitul anului 2010) şi Judicial Review in Public 
Procurements (cercetarea va începe în toaman acestui an şi va fi finalizată în 2011). În cercetare 
sunt implicaţi D.C. Dragoş, B. Neamţu, R. Velişcu. 
 
3. Centrul de Sănătate Publică şi Politici de Sănătate (CSPPS, www.healthpolicy.ro) îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul Institutului de Cercetări Sociale, din cadrul Universităţi Babeş-
Bolyai.  A fost înfiinţat în septembrie 2005 de către o echipă de tineri profesionişti din domeniul 
sănătăţii publice, cu scopul de a elabora, implementa şi evalua proiectele din sfera sănătăţii, 
pentru a răspunde nevoilor comunităţii şi ale indivizilor.  
În cadrul CSPPS se încurajează colaborarea între profesionişti şi organizaţii implicate activ în 
iniţiative din sfera sănătăţii publice în particular şi a sănătăţii în general. Domeniul cercetării este 
caracterizat, în România şi nu numai, de fragmentare. Specializarea este necesară pentru a 
accelera procesul de acumulare de cunoştinţe, dar, în acelaşi timp, restrânge aria de dobândire a 
cunostinţelor. Pe de altă parte, o paradigmă multidisciplinară este o abordare firească a 
domeniului cercetării iar activităţile ştiinţifice şi culturale desfăşurate, având această perspectivă, 
construiesc o imagine completă şi coerentă a lumii. 
CSPPS este implicat într-un proces continuu de dezvoltare, stabilind canale de comunicare cu 
reţele de cercetare ştiinţifică şi cercetători din întreaga lume. Printre partenerii se numără: Center 
for Emerging Infectious Diseases, University of Iowa; Injury Prevention Research Center, 
University of Iowa; Center for International Rural and Environmental Health, University of Iowa; 
Global Center for Health Economics & Policy Research, University of California, Berkeley, 
Faculty of Health Care and Social Work, University of Trnava, University of Southern Denmark, 
Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentară, Tulcea, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca, Rotaract Târgu-Mureş şi St Jude Children's 
Research Hospital.  

http://www.public-health.uiowa.edu/cireh/
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Proiectele desfăşurate de Centrul de Sănătate Publică şi Politici de Sănătate se axează pe cinci 
domenii principale: epidemiologie, sănătatea mamei şi a copilului, sănătatea mediului, prevenţia 
accidentelor şi a accidentarilor şi politici de sănătate. 
 
C. Membrii ICS   
(Membrii grupului pot fi din catedre/facultăţi diferite; o persoană poate face parte dintr-un singur 
grup, conform opţiunii proprii) 
In cele ce urmeaza se mentioneaza membrii fiecarui din cele trei centre de cercetare care 
formeaza Institutul de Cercetari Sociale. 
 

1. Centrul pentru Studiul Democratiei 
Numele şi prenumele, grad did.  Facultatea, Catedra Semnătura 
Conf. Univ. dr. Gabriel Badescu Facultatea de Stiinte Politice, 

Administrative si ale 
Comunicarii/catedra de 
stiinte politice 

 

Associate Prof. Dr. Paul E. Sum Facultatea de Stiinte Politice 
Administrative si ale 
Comunicarii/catedra stiinte 
politice - University of North 
Dakota/Department of 
Political Science  

 

Conf Univ. dr. Levente Salat Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii/catedra de 
stiinte politice 

 

Conf. Univ. dr. Sandu Frunza Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii/catedra de 
stiinte politice 

 

Lect. Univ. dr. Cosmin Marian Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii/catedra de 
stiinte politice 

 

Lect. Univ. dr. Bogdan Mihai 
Radu 

Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii/catedra de 
stiinte politice 

 

Lect. Univ. Dr. Teampau Petruta Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii/catedra de 
stiinte politice 

 

Asist. Univ. drd. Toma Burean Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii/catedra de 
stiinte politice 

 

Asist. Cerc. dr. Florin Fesnic Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii/catedra de 
stiinte politice 

 

Asist. Cerc. drd. Daniela Angi Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
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Comunicarii/catedra de 
stiinte politice 

Asist. Cerc. Drd. Carmen Greab Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii/catedra de 
stiinte politice 

 

Asist. Cerc. Drd. Cristina Rigman Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii/catedra de 
stiinte politice 

 

 
 
2. Centrul de Cercetare in Administratie Publica 
Numele şi prenumele, grad did.  Facultatea, Catedra Semnătura 
Hinţea Călin Emilian, Conf. 
Univ. Dr. 

Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice, Administraţie 
publică 

 

Dragoş Dacian, Conf. Univ. Dr.  Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice, Administraţie 
publică 

 

Lazăr Dan Tudor, Conf. Univ. 
Dr. 

Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice, Administraţie 
publică 

 

Şandor Dan, Conf. Univ. Dr. Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice, Administraţie 
publică 

 

Macarie Cornelia, Conf. Univ. 
Dr.  

Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice, Administraţie 
publică 

 

Minea Elena, Conf. Univ. dr. Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice, Administraţie 
publică 

 

Inceu Adrian, Conf.univ. Dr. Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice, Finanţe 

 

Balogh Martin, Lector univ. dr. Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice, Administraţie 
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publică, Administraţie publică 
Radu Liviu, Lector Univ. Dr.  Facultatea de Stiinte Politice, 

Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice, Administraţie 
publică, Administraţie publică 

 

Ghiolţan Călin, Lector univ. dr. Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice, Administraţie 
publică, Administraţie publică 

 

Neamţu Bogdana, Lector univ. dr Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice, Administraţie 
publică, Administraţie publică 

 

Stănica Viorel, lector. Univ. Dr. Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice, Administraţie 
publică, Administraţie publică 

 

Mora Cristina Maria, Lector 
Univ. Dr. 

Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice, Administraţie 
publică, Administraţie publică 

 

Antonie Raluca, Lector Univ. Dr. Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice, Administraţie 
publică, Administraţie publică 

 

Bianca (Cobârzan) Radu, 
Asistent Universitar drd. 

Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice, Administraţie 
publică, Administraţie publică 

 

Velişcu, Raluca Maria Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice, Administraţie 
publică, Administraţie publică 

 

 
3. Centrul de Sanatate Publica si Politici de Sanatate 
Numele şi prenumele, grad did.  Facultatea, Catedra Semnătura 
HOSU IOAN, Lector Facultatea de Stiinte Politice, 

Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice 

 

BABA OVIDIU, Conferentiar Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Comunicare si 
Relatii Publice 
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CHERECHES RAZVAN, CS III  Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Institutul de 
Cercetari Sociale 

  

COMAN ALEXANDRU, Asist. 
Cercetare 

Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Institutul de 
Cercetari Sociale 

 

KASLER IOSIF, Asist. de 
Cercetare 

Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Institutul de 
Cercetari Sociale 

 

SEUCEA MIHAI, Asist. Univ Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Stiinte Politice 

 

SIRLINCAN EMANUELA 
OANA, Asist. de Cercetare 

Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Institutul de 
Cercetari Sociale 

 

BRINZANIUC ALEXANDRA, 
Asist. de Cercetare 

Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Institutul de 
Cercetari Sociale 

 

RUS DIANA, Asist. de Cercetare Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Institutul de 
Cercetari Sociale 

 

DIRLE IOANA ANDREEA, 
Asist. de Cercetare 

Facultatea de Stiinte Politice, 
Administrative si ale 
Comunicarii, Institutul de 
Cercetari Sociale 

 

 
 
 
 
D. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare membru al grupului 

 

 

Data: 22.03.2010         

Semnatura  

Director Institutul de Cercetari Sociale 

Conf. Univ. Dr. Dacian Dragos 
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