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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 Papers (EIoP), vol.13/2009. ISI Thomson Reuters, SSCI. 

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 

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

Dragos, D, Neamtu, B. „Regulating and implementing freedom of information regimes in the 
new EU member states: A comparative analysis of Romania, Hungary and the Czech Republic”, 
in „Transylvanian Review of Administrative Sciences”, no.27E / September / 2009 (ISI - 
Thomson Scientific, SSCI). 

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, nr.24E/2008. ISI Thomson Reuters, SSCI. 

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. ISI Thomson 
Reuters, SSCI. 
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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, Review of European Administrative Law,  
no.1/2009. Indexat in Social Science Research Network, SSRN eLibrary. 

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. Indexat in 
EBSCO; IBSS. 

Dragos, D, Neamtu, B. “The rise and evolution of freedom of information legal regime in the 
European Union”, cu Bogdana Neamţu, în "Transylvanian Review of Administrative Sciences", 
1/2006. Listata in International Bibliography of Social Sciences (IBSS) si EBSCO. 

Dragos, D. “Access to Public Information – Western Experiences and the Case of Several 
Jurisdictions from Central and Eastern Europe”, in “Economic Theory and Policy”, Quarterly of 
the Faculty of Economics at the Corvinus University of Budapest, no.2, 2006, pp.67-89. Listata in 
AP@BABEL. 

Dragos, D. “Transparency in Public Administration: Free Access to Public Information. A 
Topical Comparative Analysis of Several Jurisdictions from Central and Eastern Europe", 
Transylvanian Review of Administrative Sciences", 17/E/2006. Listata in International 
Bibliography of Social Sciences (IBSS) si EBSCO 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 

Dragos, D., “Judicial review of administrative decisions in Romania”, in Susana Galera (ed), 
Judicial review: an analysis inside the European Legal System, Council of Europe, forthcoming 
April 2010. 

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. 

Dragos, D. „Access to Public Information – State of the Art from International Perspective and 
the Case of Several Jurisdictions from Central and Eastern Europe”, in Marius Profiroiu (ed) 
„The Partnership between Administration and Citizens in the Context of European and 
International Best Practice”, Editura Curtea Veche, Bucuresti, 2007. 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 

- 

6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 

Dragos, D. Legea contenciosului administrativ. Comentarii şi explicaţii. Editura All Beck, 
Bucureşti, 2005, 360 pagini; ediţia a doua, 2009, 380 pagini. 

Cobârzan, B., Dragoş, D., Neamţu, B, Transparenţa administrativă în România (Administrative 
Transparency in Romania), Accent, Cluj Napoca, 2008. 

Dragos, D. Drept administrativ: actele şi contractele administrative, funcţia publică, 
contenciosul administrativ. Curs universitar, Editura Accent, Cluj Napoca, 2005 (ediţia a II-a). 
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Dragos, D., Chiciudean R., Dohotar G. Introducere în dreptul muncii. Curs universitar, în 
colaborare, Editura Sfera Juridica, 2007. 

Dragos, D., Uniunea europeană: mecanisme, instituţii, ediţia a III-a, Editura C.H. Beck, 2006. 
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 

Lucrarile “Legea contenciosului administrativ, comentarii si explicatii”, 2005 si 2009, si “Drept 
administrativ”, 2005, sunt citate cu o frecventa foarte mare in toate lucrarile de referinta din domeniu: A. 
Iorgovan, Tratat de drept administrtiv, C.H. Beck, 2007-2008, Dana Tofan, Drept administrativ, C.H. 
Beck, 2006-2007; V. Vedinas, Drept administrativ, Universul Juridic, 2006-2009, R. N. Petrescu, Drept 
administrativ, Accent si Hamangiu, 2006 si 2009, T. Draganu, Accesul liber la justitie, Lumina Lex, 2006, 
A. Iorgovan, Legea contenciosului administrativ, Roata, 2007, O. Puie, Contenciosul administrativ, 
Universul juridc, 2009, E. Albu, Dreptul contenciosului administrativ, Universl juridic, 2009, G. Bogasiu, 
Legea contenciosului administrativ adnotata, Universul juridic, 2009, G. Barsan, B. Georgescu, Legea 
contenciosului administrativ comentata si adnotata, Hamangiu 2006 si 2009, precum si in toate articolele 
de specialitate din domeniul contenciosului administrativ, publicate in revista Dreptul, Curierul judiciar, 
Pandectele Romane, Revista de drept public, etc. Lucrarea “legea contenciosului administrativ” este 
considerata, din punct de vedere doctrinar, lucrare de referinta pentru aceasta institutie a dreptului 
administrativ, alaturi de lucrarea initiatorului legii, prof. Iorgovan. 

3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 

Lucrarea “procedura contenciosului administrativ”, All Beck 2003, cu prefata de Tudor Draganu, ce a 
primit Premiul “COPY.RO” pentru carte juridică al Uniunii Scriitorilor, Organismul de Gestiune 
Colectivă a Drepturilor de Autor,  si Premiul de excelenţă ştiinţifică al Universităţii Babeş Bolyai, 
este considerate de asemenea o lucrare de referinta in domeniu, fiind citata de toti autorii care au 
scris pe aceasa tema, amintiti mai sus, in editiile corespunzatoare ale cursurilor, tratatelor, 
monografiilor si in articolele de specialitate din acea perioada. 

De asemenea, in lucrarile de referinta din domeniul dreptului administrativ (tratate, cursuri, 
monografii, dintre care unele le-am enumerate mai sus) se regasesc citari frecvente ale 
urmatoarelor articole: Implicaţiile revizuirii Constituţiei asupra contenciosului administrativ: 
discuţii privind semnificaţia sintagmei „interes legitim”- PANDECTELE ROMÂNE, supliment 
2004 „In onorem Ion Deleanu”; “Natura juridică a hotărârii de validare în funcţie a primarului” 
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-  DREPTUL nr.2/2002; “Contractul de achiziţie publică” – CURIERUL JUDICIAR 
nr.2/2002; “Principalele elemente de noutate ale legii nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale” -  DREPTUL nr.10/2001; “Implicaţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2001  
asupra căilor de contestare a actelor de impunere fiscală şi vamală” – DREPTUL nr. 6/2001; 
“Contractarea datoriei publice locale” –  DREPTUL nr. 2/2001; “Noua reglementare a 
contenciosului administrativ special în domeniul achiziţiilor publice” –  DREPTUL nr.1/2001; 
“Cu privire la Fondul Român de Dezvoltare Socială şi la contractul de grant” – DREPTUL nr. 
5 / 2000; “Natura juridică a Fondului Român de Dezvoltare Socială” – DREPTUL nr.10 / 2000; 
“Formele de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul stării civile” – 
DREPTUL nr.1 / 2000. 
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) : in medie 120/an 

-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) : in medie 10/an 

-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) – nu e 
cazul 

-  Post-doctoranzi (lista nominală) – nu e cazul       

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 

Transylvanian Review of Administrative Sciences (in English) 

8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 

Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 

Revista de drept public 

International Journal of Court Administration 

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

Membru in grantul international EUROCORES „JUSTMEN – A Menu for Judicial Studies”, 
coordonator Universitatea din Bologna, 2009-2012, 600000 euro. 
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). 

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

Expert cercetător, membru în echipa de cercetare a Grantului CEEX-M3-C3 -12705 „Promovarea 
parteneriatelor de tip ABC (administratie, bune practici, cetateni) pentru sustinerea integrarii 
Romaniei in spatiul administrativ european”, coordinator ASE Bucuresti (Marius Profiroiu). 
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11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 

Grant Marie Curie FP6 2005-2006, Michigan State University, 112000 euro. 

Director de Grant "Jean Monnet", Comisia Europeană, 2002-2005, 15000 euro. 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 

Evaluarea implementării legislaţiei în domeniul transparenţei administrative (CNCSIS, Tip AT)  

durata: 2 ani, (2007-2008), valoarea grantului (RON): 152.950 (director proiect). 

Transparenta, responsabilitate si implicare civica: rolul institutiei de tip Ombudsman in 
dezvoltarea principiilor de buna administrare, durata 3 ani, 2009-2011, CNCSIS IDEI, valoarea 
grantului 950.000 RON (director proiect) 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 

Michigan State University, Public Policy departmet, Guest Lecturer on Public Law. 

State Uniersity of New York at Albany, Rockefeller College of Public Policy, Guest Lecturer on Eastern 
European Legal Issues, 2006. 

Universitatea din Padova, Facultatea de stiinte politice, 2008, teaching the course « Advanced EU Law ». 

14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 

2006-2008, coordonator ştiinţific al proiectului Codului de procedură administrativă în cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative. 

2008, coordonator ştiinţific al proiectului Codului administrativ în cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, respectiv Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 

2008, Membru al Comisiei Prezidenţiale de Analiză a Regimului Politic şi Constituţional al 
României. 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  

- 

16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

Chair al Grupului X « Law and Public Administration » din cadrul European Group of Public 
Administration, Bruxelles. 

 

 

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) 

 
Monografia „Legea conteciosului administrativ, comentarii si explicatii”, publicata in 2005 si actualizata 

in 2009, a constituit prima analiza obiectiva a unei reglementari de importata covarsitoare in dreptul 

administrativ, dupa cea initiatorului legii, prof. Antonie Iorgovan. Lucrarea a fost apreciata de teoreticieni 

si practicieni si este folosita de judecatori la motivarea hotararilor judecatoresti. Ea este, de asemenea, 

utilizata in cadrul Institutului National al Magistraturii, la cursul de contencios administrativ. Prin opiniile 

si argumetele expuse in aceasta lucrare, am contribuit esential, dupa declaratiile judecatorilor de la Inalta 

Curte de Casatie si Justiti, Sectia de Conctencios Administrativ si Fiscal (Presedinte sectie judecator 
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Gabriela Birsan, judecator Emanuel Albu, Judecator Liviu Giurgiu, Judecator Rozalia Lazar, Judecator 

Gabriela Bogasiu) , la practica inovatoare a instatelor romanesti bazata pe aplicarea principiilor dreptului 

european la situatii legale nationale. In particular, fundamentarea teoretico-practica a analizei unor 

institutii cum ar fi exceptia de ilegalitate si revocarea actelor administrative, a dus la aplicarea pentru 

prima data in dreptul nostru a principiilor de buna guvernare europene (principiul legitimei asteptari, 

principiul securitatii juridice, principiul proportionalitatii) la situatii juridice pur interne (inaplicarea art.3 

din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ privind exceptia de ilegalitate). Este o premiera faptul 

ca un text scris de lege este declarat inaplicabil deoarece contravine unui principiu de drept comunitar. 

De asemenea, alte opinii exprimate in lucrare au fost preluate in practica instantei supreme si prin aceasta 

au influentat practica instantelor din tara. Lucrarea se constituie, asadar, intr-un inrdumar esential pentru 

cei care sunt interesati de litigiile de con5tencios administrativ, fie ei judecatori, avocati, sau functionari 

publici. 

 
 

 

 

 

Data:  22/03/2010      Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

Conf. Dr. Calin Hintea 
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