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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)
- R. Barna, Ansichtspunkte in die Regionalentwicklung, In: Studia Europaea, No. 1/2008, pp. 69-91.
- R. Barna, Die Rolle der regionalen Identität auf dem europäischen Binnenmarkt, In: Studia
Europaea, No. 3/2008, pp. 177-189.
- R. Barna, Development of the Apuseni Mountains (Western Carpathians) through Regional Cooperation, in: I. Tarrosy, G. Rosskogler (eds.), Social, Economic and Political Cohesion in the
Danube Region in Light of EU Enlargement, Ed. Publikon, Pecs, 2006, pp. 150-162.
- R. Barna, The Apuseni Mountains as a World Heritage, Actas del VIII Congreso "Cultura
Europea". Pamplona, 24 al 27 de Octubre de 2005, Centro de Estudios Europeos. Universidad de
Navarra, Editorial Aranzadi - Pamplona, 2005.
- F. Nagy-Toth, A. Barna, R. Barna, The Environment Retrospective and Future, In: Analele
Universităţii din Oradea, Ed. Universităţii din Oradea, Tom XII, 2005, pp. 195-201.
- R. Barna, The Role of Regional Marketing in creating attractiveness for FDI, in: M. Birsan, G.
Hunya, I. Siedschlag (Eds.), Foreign Direct Investment, Economic Growth and Labour Market,
Ed. Efes, Cluj-Napoca, 2008, pp. 253-265.
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
- Radu Cristian Barna, Dezvoltare Regională în Europa, Ed. Efes, Cluj-Napoca, 2007, ISBN: 13
978-973-7677-55-6, 369p.
- Radu Cristian Barna, Economie Regionala, Ed. Efes, Cluj-Napoca, 2008, ISBN: 978-973-767782-2, 307p.

-

Radu Barna, Dragos Paun, Sisteme Economice şi financiare în lumea globală, Ed. Efes, 2009,
ISBN: 978-606-526-029-0, 437p.
Radu Cristian Barna, Noua paradigmă a dezvoltării în contextul globalizării, Ed. Efes, 2009,
ISBN: 978-606-526-033-7, 233p.
R. Barna, Nicolae Titulescu, Diplomat şi cetăţean European, In: N. Păun (coord.), Actualitatea
mesajului fondatorilor Uniunii Europene, Ed. Efes, Cluj-Napoca, 2006, pp. 341-362.
R. Barna, Politica Regională a Uniunii Europene, In: F. Pop, S. Gherghina, G. Jiglău, Uniunea
Europeană: Drept, Instituţii şi Politici Comunitare, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2009, pp. 275303.

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)

2

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) 6
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 3
- 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)
2
- 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)
- SOCCOH, Comisia Europeana (FP6), Management si Business Administration, 2006-2008: The
Challenge of Socio-economic Cohesion in the Enlarged European Union
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)
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.)
In noiembrie 2006 mi-am sustinut teza de doctorat la Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de
Studii Europene, cu titlul “Dezvoltare regionala in Europa in secolul XX. Perspectiva istorica”. Teza de
doctorat a fost publicata in 2007 in cartea cu titlul “Dezvoltare regionala in Europa”, carte care in cele 369
de pagini ale sale traseaza nu doar ideea si istoria dezvoltarii regionale in Europa ci analizeaza si
elementele de baza din studiul regional. Fiind o lucrare exstinsa, care acopera atat elementele istorice cat
si pe cele politice si economice, ea serveste acum drept baza de lucru pentru cei ce doresc sa se initieze si
sa aprofundeze studiul regional. De fapt, teza de doctorat si ca urmare cartea, au fost la acea vreme lucrari
de pionierat in Romania, studiul regional aparand la noi, timid, doar prin anii 1990’.
Datorita numeroaselor mobilitati de studiu in strainatate si a participarii la numeroase conferinte si
scoli de vara pe teme de studiu regional, lucrarea este insa una extrem de bine si actual documentata,
motiv pentru care ea ramane o carte de referinta in bibliografia celor ce studiaza problematica regionala.
Mai mult, datorita varietatii surselor de informare (germane, engleze, franceze, americane etc.) ea nu se
limiteaza la o anumita viziune, scoala, sau situatie, ci ia in considerare toate aspectele necesare formarii
unei gandiri aprofundate in domeniu, dar echidistante fata de fenomene, si ca urmare cu atat mai utila
pentru Romania, unde inca directiile si fenomenele legate de regiuni nu sunt inca pe deplin intelese.
Ea a servit drept baza pentru largirea studiului stiintific asupra regiunilor si totodata al
aprofundarii anumitor aspecte, care cu timpul au condus la publicarea unei carti de “Economie regionala”
si a alteia la sfarsitul anului 2009 cu titlul “Noua paradigma a dezvoltarii in contextul globalizarii”.
Aceasta evolutie a avut loc in cadrul mai larg al acceptarii in tara noastra a studiilor regionale ca domeniu
de studiu independent si modern, studentii avand astfel deschiderea necesara si baza materiala pentru a
aborda acest nou domeniu de studiu. Avand la dispozitie o asemenea sursa de informatie, cu trecerea
anilor am avut din ce in ce mai multe cereri de coordonare a unor lucrari de licenta si de masterat pe teme
regionale. Interesul personal al studentilor este vadit influentat de faptul ca globalizarea inscrie
dezvoltarea intr-o dinamica teritorializata, in care factorii economici, sociali si politici sunt localizati.
Deoarece regiunea devine noul cadru de analiza si locul de desfasurare al dezvoltarii, ei doresc sa
inteleaga regiunea sau orasul din care provin. Este motivul pentru care sunt convins ca teza mea de
doctorat, si ca urmare realizarile publicistice si stiintifice care au derivat din ea, sunt foarte utile atat
regiunii mele cat si a celor de unde vin cei care le citesc.
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