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Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
The Demographic Changes and the Industrial Workers of Cluj between 1890-1948, In Ioan 
Bolovan-Rudolf Gäf-Harald Heppner-Ioan Lumperdean (edit.): Demographic Changes in the 
Time of Industrialization (1750-1918). The Example of the Habsburg Monarchy, Transylvanian 
Review, Vol. XVIII, Supplement No. 1, 2009, pp. 51-58. 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
The Problem of the foreign Investment is Transylvania during the 1867-1914 period, Transylvanian 
Review, 2010 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
- 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
Articole in reviste stiintifice neindexate: 

Külföldiek tőkebefektetései a dualizmus kori Erdély területén, Korunk XVI/10. octombrie 

2005, p.81-89. 

Székelyudvarhely gazdasági fejlődése a XIX. század végén és a XX. század elején, în 

Aeropolisz. Történelmi és társadalomtörténeti tanulmányok V., Miercurea Ciuc, 2006, p.231-

253.  

Fejezetek Székelyudvarhely XIX. század végi és XX. század eleji urbanisztikai fejlődéséből, 

în Areopolisz. Történelmi- és társadalomtudományi tanulmányok VI., Odorheiu-Secuiesc, 

2006, p.134-161.  
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Infrastruktúra és iparfejlődés Kolozsváron a dualizmus korában, Korunk XVII/4. aprilie 2006, 

p.90-94. 

Külföldiek tőkebefektetései a Székelyföldön 1880-1918 (Investiții străine în zona Secuimii în 

perioada 1880-1918), Areopolisz. Történelmi és társadalomtörténeti tanulmányok VIII, 

Székelyudvarhely/Odorheiu Secuiesc, 2008, p. 119-132. 

 

Articole in volume colective inter/nationale: 
   

Liberalism şi modernizare economică la maghiari în secolul al XIX-lea, în Opţiuni politice la 

popoarele central-est europene în secolul al XIX-lea, Coord Teodor Pavel, Editura Argonaut, 

Cluj-Napoca, 2006, p.242-262. 

Investiţii germane în Transilvania în mineritul de cărbune (1890-1910), In **** Biserică, 

societate, identitate: In honorem Nicolae Bocşan, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 

2007, p. 449-459. 

Die Rolle der Infrastruktur und der Industrie in der Entwicklung Klausenburgs zwischen 1867 

und 1914. în Ulrich Burger/ Rudolf Gräf (coord.): Klausenburg, Wege einer Stadt und ihrer 

Menschen in Europa. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 151-158. 

 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
- 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
- 
 
 
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) 
-
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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) 
- 
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-    
 
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) 
- 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
- începând cu anul 2009 în cadrul proiectului CNCSIS ID 2405 având ca director pe  Lumpedean 
Ioan, 
 
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 
- între 09.05. şi 31.05. 2007 profesor invitat la Universitatea „František Palacký“ din Olomouc, 

Republica Cehă în cadrul programului CEEPUS 

- între 25.11.2007 şi 14.12.2007 profesor invitat la Universitatea „František Palacký“ din 

Olomouc, Republica Cehă în cadrul programului CEEPUS 

 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 

1. Membru in organizatii profesionale inter/nationale: 
- membru al Societatii de Studii Transilvane cu sediul la Sibiu si la Heidelberg – Arbeitskreis für 

Siebenbürgische Landeskunde  
- membru al Asociatiei Muzeului Ardelean cu sediul la Cluj – Erdélyi Múzeum Egyesület 

 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
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- 26-39 mai 2005, Cluj-Napoca, am participat la conferinţa internaţională Klausenburg-

wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa. Die Stadt und ihre Geschichte/ Cluj-

Napoca-destinul unui oraş şi al locuitorilor săi în Europa. Oraşul şi istoria sa/ 

Kolozsvár-egy város és lakóinak sorsa Európában, cu o comunicare intitulată Die Rolle 

der Infrastruktur und der Industrie in der Entwicklung Klausenburgs zwischen 1867-

1914. 

- 16-20 octombrie 2008, am participat la Cluj-Napoca la conferința internațională 

Transformări demografice în perioada industrializării. Exemplul Monarhiei Habsburgice 

(1750-1918), orgnizată de Universitatea „Babeș-Bolyai”, Academia Română – Centrul de 

Studii Transilvane,  de Universiatea „Karl Franzens” din Graz și de Biblioteca ”Austria”/ 

Österreich Bibliothek din Cluj-Napoca, cu titlul  Schimbările demografice și muncitorii 

industriali în orașul Cluj în perioada 1890-1948. 

- 6 iunie 2009, Mediaș am participat la sesiunea anuală a societății Arbeitskreis für 

Siebenbürgische Landeskunde din Heidelberg intitulată Aspekte der Wirtschaftsgeschichte 

Siebenbürgens vom 19-21. Jh./Aspecte de istorie economică din Transilvania sec. 19-21, 

cu comunicarea Caopitalul german și exploatarea gazului metan în Transilvania la 

începutul secolului 20. 

 
 
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: 09.03. 2010       Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 
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