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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) 
 
 
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 
 
 
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 lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) – 15 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
            
6. Studenţi internaţionali  atraşi (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 
 
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) 
 

• Grant Idei CNCSIS. 
FENOMENOLOGIA SI DINAMICA SPATIULUI CONSTRUIT. CERCETAREA 
INTEGRATA A PATRIMONIULUI ISTORIC SI RELATII CENTRU-PERIFERIE IN 
TRANSILVANIA CENTRALA  
Valoare: 844488 RON 
 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 

• Higher Education Support Program of the Open Society Foundation 2005-2008. 
 Uses and Abuses of History in Central Europe. 
 
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 
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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.) 

 
Cel mai important rezultat al ultimilor 5 ani al activităţii mele de cercetare este tezua de doctorat 

„Istoriografia de artă românească în perioada interbelică”. Aceasta reprezintă rezultatul unei munci de 
cercetare ce s-a întins pe perioada 2003-2008.  

Aceasta este o investigaţie exhaustivă a producţiei istoriografiei româneşti de artă în perioada 
cuprinsă între sfârşitul primului război mondial şi instaurarea regimului comunist în România şi analizează 
toate lucrările cuprinse în volum şi periodicele ştiinţifice ale vremii. Această lucrare incestighează un 
domeniu foarte slab cercetat în literatura de specialitate. 

Ca rezultat intermediar al acestei cercetări se numără o serie de articole apărute în reviste 
ştiinţifice. Acestea au fost citate într-o serie de articole şi cări ale unor specialişti din ţară şi din străinătate.  
 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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