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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)

„Les diplomates français et la situation de l’Eglise catholique de Roumanie – Diplomaţii francezi
şi situaţia Bisericii catolice din România” în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia
Catholica, 1/2008
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

. „Il modello ceausista nel regime politico comunista romeno” în Comunismo e comunismi.Il
modello rumeno. Atti del convegno di Messina, 3-4 maggio 2004, a cura di Gh.Mândrescu,
Giordano Altarozzi, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005
„La Romania e gli armistizi del 1917 et del 1918 (Focşani, Belgrado)” în Guerra e società nel XX
secolo, a cura di Gh.Mândrescu, Giordano Altarozzi, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2007, (în
colaborare cu Gh. Iancu)
“Un messaggio per la tolleranza” în Anuarul Institutului Italo-Român de Studii Istorice, II, Ed.
Accent, Cluj-Napoca&Roma, 2005
Documente privind mişcarea naţională a Românilor din Transilvania între 1849-1918, vol.III,
coordonator Simion Retegan, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006 (colaborator)

“Monsignor Vladimir Ghica nelle prigioni comuniste romene” în Anuarul Institutului ItaloRomân de Studii Istorice, IV, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca&Roma, 2007
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
Marc Bloch, Pledoarie pentru istorie [Apologie pour l’Histoire ou métier d’historien], Editura Tribuna,
Cluj-Napoca, 2007 (traducere)
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)
-

Îndrumare lucrari de licentă (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)

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)
Doctoranzi

CÂMPEANU I. Alexandru - Domiţian
PINTILESCU V. Corneliu
NICOARĂ T. Mihai - Teodor
TOMOIAGĂ G. Ioan
POPA Călin - Ioan
ROTCHE Andreea
ARHIRE M. Sorin
STÎNEA P. Petru - Mihail - Nicolae
SIMION I. Constantin - Adrian
TODEA căs. DRAGOŞ O. Stăncuţa – Ruxandra
BORŞA A. Sanda
SALAMON E. Emil – Gabriel
MUREŞAN S.P. Mihai
RUSU P. Petru – Claudiu
LEGENDI Levente – Karoly
GĂINAR I. Maria
RUS S. Vasile – Mihai
PORCARO Andreea
Teze susţinute
Bogdan Ivaşcu, Elita politică comunistă (1945-1953) în judeţele Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, susţinută
în 2006
Dorina Orzac, Regimul comunist din România. Studiu de caz Maramureş. 1945-1964, susţinută în 2007
Hadrian Gorun, Relaţii politico-diplomatice şi militare ale României cu Franţa în primul război mondial,
susţinută ân 2008
Manuela Marin, Originea şi evoluţia cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu, 1965-1989, susţinută în
2008
- Post-doctoranzi (lista nominală)
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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)
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

2005 - Université de Limoges, Faculté de Droit et des Sciences Economiques
2008 - Université de Marne-la-Vallée, Faculté des Sciences Politiques
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
15. Conferinţe invitate internaţionale
mai 2005 - Arcalia, România, Colocviul româno-italian “Război şi societate în secolul XX”
feb. 2007 - Foligno, Italia, Colocviul româno-italian “L’imagine riflessa” (Imaginea celuilalt)
sep.2008 – Cluj-Napooca – Alba-Iulia, Colocviul româno-italian “Momente de istorie comparată”
nov. 2008 – Universitatea La Sapienza, Roma, Conferinţa “Giornate italo-romene”
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
mai 2005 - Arcalia, România, Colocviul româno-italian “Război şi societate în secolul XX”
sep.2008 – Cluj-Napooca – Alba-Iulia, Colocviul româno-italian “Momente de istorie comparată”
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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.)
În anul 2007 am publicat la Editura Tribuna traducerea în limba română a cărţii lui Marc Bloch
Apologie pour l’Histoire ou métier d’historien. Volumul apărut sub titlul Pledoarie pentru istorie, este
rezultatul unui proiect de a pune la îndemâna studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor,
profesorilor şi oamenilor de cultură interesaţi de istorie, a textului accesibil al unei opere deja devenită
clasică, de o valabilitate perenă pentru cercetarea istorică.
Lectura acestei cărţi ne introduce în meditaţiile lui Marc Bloch cu privire la istorie ca disciplină,
câmp de investigaţie istorică, la valenţele şi la dificultăţile sale, la condiţia istoricului şi la viitorul menirii
sale în societatea contemporană. Cititorul se întâlneşte cu exprimările scânteietoare ale unui spirit tăios,
suplu şi plin de complexitate, ce şi-a găsit haină pe măsură într-o scriitură fără seamăn, care ne introduce
în tainele trecutului dând istoriei o strălucire perenă, plină de învăţăminte pentru oamenii care vor să afle
despre trecutul lor în timp.
Constatările acestui mare istoric, maestru al observaţiei istorice, al criticii şi analizei istorice au
deschis noi căi spre cunoaşterea metodelor moderne de cercetare istorică, constatate şi continuate de alţi
istorici ca Edward H. Carr şi John Lewis Gaddis, discursul său aducând în discuţie probleme de care
istoriografia contemporană nu poate face abstracţie.
Impact: cartea a fost achiziţionată de un număr însemnat de studenţi şi cercetători, este folosită la
cursuri şi seminarii, fiind solicitată şi în alte centre universitare. A fost recenzată de către Virgiliu Ţârău în
revista Tribuna, anul VII, nr. din 16-30 noiembrie 2008, şi Gheorghe Iancu în Anuarul Institutului de
Istorie George Bariţ, din Cluj-Napoca, XLVIII, 2009.

Data: 22.03.2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,

5

