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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) 

• “The Conflict of Representations: Paradigms of Inclusion in Julian Barnes’s A History of the 
World In 10 ½ Chapters”, CEEOL, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, 1, 2008, pp. 
163-170. 

• “Spatial Histories and Historical Spaces in Julian Barnes’s  A History of the World in 10 ½ 
Chapters”, CEEOL, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, 4, 2007, pp.117 – 124. 

• “The Island between Heterotopia and Dystopia: Julian Barnes’s England, England”, CEEOL, 
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, 3, 2006, pp.151 – 160. 

• “The Inward Exile in Contemporary English Writing”, CEEOL, Studia Universitatis Babeş-
Bolyai. Philologia, 1 , 2005, pp.135 – 146. 
 

 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 

• “Emplacing texts/textualising places: the dialectic of subjectification in Salman Rushdie’s novels”, 
Proceedings of the International Conference Constructions of Identity (V), edited by Rares 
Moldovan and Petronia Petrar, Cluj Napoca: Editura Napoca Star , 2009, pp. 239-247. 

 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
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7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
• Proceedings of the International Conference Constructions of Identity (V), edited by Rareş 

Moldovan and Petronia Petrar, Cluj Napoca: Editura Napoca Star , 2009. 
 
 
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) 
Traduceri: 

• Eric Tappe, Scrisori din Bucureşti,  Cluj-Napoca: Limes, 2006. 
• Margaret Fuller,  Femeia in secolul al nouăsprezecelea, Cluj-Napoca: Limes, 2006. 

 
Articole în reviste de cultură: 

• “Salman Rushdie si plăcerea hibridă a povestirii”, Tribuna, nr. 2/2010, Supliment educaţional: 
 Literatura încotro? Romanul Britanic în era globalizării. 
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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  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) : 1 
-  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) 
 
 
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 
• Membru în comitetul de organizare a Conferinţei Internaţionale a Catedrei de Engleză 

Constructions of Identity V, Cluj-Napoca, 2008.
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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.) 

 
Cea mai importantă realizare ştiinţifică a mea din ultimii ani este finalizarea programului doctoral, 
concretizat în decembrie 2008 prin teza „Spatial Representations in Contemporary British Fiction” 
(„Reprezentări spaţiale în proza contemporană britanică”), în care am investigat modalităţile prin care 
experienţa cognitivă a spaţiului determină/se lasă determinată de subiectivitatea umană. Studiul meu a 
dorit să conţină nu doar o sinteză a principalelor tendinţe teoretice (în filosofie, teorie literară, sociologie, 
ştiinţă), ci şi o încercare de categorizare a raporturilor, vechi şi noi, între spaţiu, naraţiune şi identitate. Nu 
în ultimul rând, el a fost conceput ca o tentativă de analiză, având drept punct de pornire textele înseşi, a 
relaţiei dintre proza recentă de limbă engleză (reprezentată de o serie de autori: Lawrence Durrell, Julian 
Barnes, Marina Warner, Salman Rushdie) şi reprezentările mentale, colective, ale spaţiului. Viitoarea 
publicare a cărţii bazate pe teză ţinteşte aşadar un impact la nivel teoretic şi critic, adresându-se 
specialiştilor, masteranzilor şi doctoranzilor. 
 
 

 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

18.03.2010 
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