ROMÂNIA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22
Fax: 40 - 264 - 59.19.06
E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

RECTORATUL

Universitatea Babeş-Bolyai
Competiţia Excelenţei 2010
Dosar individual
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009
Nume, prenume, grad did.
Facultatea, Catedra
Domeniul ştiinţific
Adresa paginii web personale
Adresa e-mail

BOŢAN CRISTIAN NICOLAE, ŞEF LUCRĂRI, DR.
Facultatea de Geografie, Catedra de Geografie Regională
Geografie
cbotan@geografie.ubbcluj.ro; botan_cr@yahoo.com

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. Boţan, C. N., (2008), Trăsăturile spaţiului mental al Ţării Moţilor, în Studia UBB, Geographia,
Anul LIII, nr. 1/2008, pag. 43-57 (14 pagini), revistă recunoscută CNCSIS, indexată BDI (categoria B+),
ISSN: 1221-079x, baza de date GEOREF, adresa de site a bazei de date GEOREF:
http://previews.georef.org/dbtw-wpd/qbeprev.htm.
2. Boţan, C. N. (2009), Educational Component in the Mărginimea Sibiului Region, în Revista
„Romanian Journal of Population Studies”, (Revista Centrului de Studiere a Populaţiei din Transilvania),
vol. III, nr. 2, 2009, pag. 30-45 (16 pagini), revistă indexată în baza de date C.E.E.O.L, la adresa
www.ceeol.com and www.ebscohost.com, ISSN: 1843-5998.
3. Boţan, C. N. (2010), The Educational Element in Valea Hârtibaciului Area, în Studia UBB,
Seria Geographia, nr. 1/2010, 14 pagini (209-222), ISSN: 1221-079x, revistă indexată BDI (categoria B+),
baza de date GEOREF, adresa de site a bazei de date GEOREF: http://previews.georef.org/dbtwwpd/qbeprev.htm.
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
1. Boţan, C. N. (2008), Mentalities and Cultural Landscapes in the Land of the Moţi (Romania).
Case Study: Wood Processing in Gheţar Village (Gârda de Sus Community), Edit. Polska Akademia
Nauk, Krakow, ISSN 1732-5587, pag. 198-208 (11 pagini).
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
1. Boţan, C. N. (2008) (coautor), Peisaje Culturale Istorice, volum publicat în cadrul Proiectului
Internaţional „Programul Naţional Phare 2004 INTERREG IIIB CADSES, Proiect implementat de

Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai” ClujNapoca, Edit. Argonaut Cluj-Napoca, 39 pagini.
2. Boţan, C. N. (2009) (coautor), Mărginimea Sibiului. Planificare şi Amenajare teritorială, Edit.
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-610-962-1, 282 pagini, autor al capitolului
intitulat Aspectele sociale (pag. 252-259 - 8 pagini);
3. Boţan, C. N. (2010), Ţara Moţilor. Studiu de Geografie Regională, Edit. Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610-977-5 (527 pagini).
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
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 lucrări de licentă (număr lucrări susţinute)
În perioada 2005-2009 am coordonat circa 200 lucrări de licenţă, susţinute toate
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
În perioada 2005-2009 am coordonat o lucrare de disertaţie, care a fost susţinută
- 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 lucrări de licenţă (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
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
1. Membru al Grantului Internaţional PHARE, condus de Conf. dr. Wilfried Schreiber, intitulat:
PHARE/INTERREG IIIB CADSES „CULTURAL LANDSCAPE - Protecting Historical Cultural
Landscapes to Strengthen Regional Identities and Local Economies”, Perseus RO
2004/772.05.02.02.08, valoare 26.600 EUR, 2006-2008.
2. Membru al Proiectului Internaţional „Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă” (cu
finanţare din Fondul Social European şi cofinanţare europeană), Contract POSDRU/7/2.1/S/1,
coordonator principal: Prof. univ. dr. Andrei Marga, manager general proiect: Conf. univ. dr.
Cristina Ciumaş, 2009.
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3. Membru al Proiectului Internaţional Tisa Catchment Area Development, Proiect SEE
AF/A/638/42/X-TICAD, South East Europe Programme – 325.600 Euro, Proiect european, cu
Ungaria, Slovacia, Ucraina şi Serbia, coordonator: Prof. univ. dr. Pompei Cocean, 2009-2012,
capitolul elaborat: Fondul Forestier.
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
1. Membru în echipa de cercetare a Contractului nr. 61030/11.08.2006 între Consiliul Local al
Municipiului Craiova şi Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, coordonator:
Prof.univ.dr. Pompei Cocean. Tema proiectului: Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Craiova,
valoare 159.000 RON, 2006. Autor al capitolelor: Educaţie şi Sănătate.
2. Membru în echipa de cercetare a proiectului nr. 271/2006, Analiză privind stadiul actual al
tendinţelor dezvoltării teritoriale în bazinul românesc al râului Tisa, coordonator: Prof. univ. dr. Pompei
Cocean, proiect cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT- MDLPL), 158.000
RON, 2006-2007.
3. Membru al Contractului nr. 328568/12.11.2007, Strategie de dezvoltare a municipiului
Craiova-Etapa a II-a, servicii suplimentare, coordonator: Prof. univ. dr. Pompei Cocean, beneficiar:
Primaria municipiului Craiova, 71.542 RON, 2007-2008.
4. Membru al Contractului nr. 4163/2007, intitulat „Amenajarea turistică a Masivului Vlădeasa Studiu de impact demografic, economic şi ecologic, condus de Lect. dr. Iuliu Vescan, valoare 35.000 EUR,
2007-2008.
5. Membru al Contractului nr. 51/S/63129/11.09.2007, intitulat Studiu privind delimitarea zonei
periurbane a municipiului Bistriţa, coordonator: Prof. univ. dr. Pompei Cocean, Beneficiar: Primăria
Bistriţa, valoare 47.686 RON, 2007-2008.
6. Membru al Proiectului de Cercetare Nr. 380/ 6.11.2008, intitulat Analiza strategica de mediu
pentru planul de amenajare a teritoriului zonal Valea Hârtibaciului, judeţul Sibiu, coordonator: Prof.
univ. dr. Pompei Cocean, beneficiar: MDRL, valoare 57.264 RON, 2008-2009. Responsabil de capitolul
intitulat „Aspecte sociale”.
7. Membru al Proiectului de Cercetare nr. 9495/10.09.2008, intitulat Plan de amenajare
teritorială zonală - Mărginimea Sibiului, (Amenajarea turistrică a masivelor Cibin şi Lotrului)
coordonator: Prof. univ. dr. Pompei Cocean, beneficiar: Asociaţia „Reuniunea Mărginenilor” Sălişte,
valoare 129.554 RON, 2008-2009. Responsabil de capitolul intitulat „Aspecte sociale”.
8. Membru al Proiectului de Cercetare nr. 392/11.05.2009, intitulat Plan de amenajare a
teritoriului zonal inter-orăşenesc - Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, Râşnov, Braşov (Poiana Braşov),
Director de proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean, Beneficiar - Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului; Proiectant: Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Centrul de
Geografie Regională; valoare 286.319,95 RON, 2009-2010. Responsabil de elaborarea capitolului intitulat
Aspectele sociale - situaţia existentă, disfuncţionalităţi (faza I); Aspectele sociale - Strategie de dezvoltare
(faza II).
9. Membru al Proiectului de Cercetare nr. 6671/14.11.2008, intitulat Reactualizare Plan de
amenajare teritoriala judetean-PATJ - Judeţul Maramureş, coordonator: Prof. univ. dr. Pompei Cocean,
beneficiar: Consiliul Judeţean Maramureş, valoare 199.920 RON, 2008-2009. Responsabil de capitolul
intitulat „Aspecte sociale”.
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
1. Membru în comitetul de organizare a Simpozionului Internaţional „Geografia în contextul
dezvoltării contemporane”, Zalău, 4-6 iunie 2009.

3

III. Realizare remarcabilă
La capitolul „Realizare remarcabilă”, în perioada 2005-2009, poate fi încadrată activitatea de
elaborare şi publicare a lucrării „Ţara Moţilor. Studiu de Geografie Regională”.
Este o lucrare ce se extinde pe un număr de 527 pagini şi abordează, din perspectivă regionalistă
una dintre cele mai complexe entităţi teritoriale de tip „ţară” din România, respectiv partea centrală a
Munţilor Apuseni, cunoscută sub apelativul generic de Ţara Moţilor.
Lucrarea elucidează în mare măsură probleme legate de identificarea comunităţilor moţeşti,
trasarea limitelor teritoriului „ocupat” de către moţi, problema mineritului aurifer din arealul AbrudRoşia Montană, fenomenele demografice, fenomenele specifice de habitat, fenomenele economice (dintre
care se remarcă în mod deosebit cele de natură turistică), sinteza teritoriului regional, spaţiul mental al
comunităţii de moţi etc.
Abordarea este una integrată şi multidisciplinară, depăşind, credem, abordările de tip monografic.
Dezideratul principal a fost acela de a surprinde principalele elemente de specificitate regională şi a
interrelaţiilor intra-regionale şi inter-regionale existente.
Importanţa lucrării poate fi decelată la nivelul câtorva paliere:
- lămureşte în mare parte aspecte ale realităţii teritoriale, din punct de vedere ştiinţific;
- abordează la modul integrat o regiune care, până la momentul publicării acestei lucrări, a fost
prezentată secvenţial în lucrări cu diverse tematici;
- face o analiză obiectivă a raporturilor dintre elementele de favorabilitate teritorială şi cele
restrictive, pe care strategiile de dezvoltare regională ulterioare se pot baza la modul cel mai
obiectiv;
- constituie un document diagnostic concret în procesul de interpretare teritorială;
- propune câteva obiective majore de care ar trebui să se ţină cont în strategiile de dezvoltare
aflate pe rol;
- caracterul practic al lucrării rezidă şi din faptul faptul că a fost cerută de reprezentanţii
comunităţilor locale din regiune, pentru a fi utilizată în scoputile sus-menţionate.

Data:
12.03.2010

Semnătura:
Şef lucr. dr. CRISTIAN NICOLAE BOŢAN

Certific validitatea datelor prezentate
Şef de catedră,
Prof. univ. dr. POMPEI COCEAN
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