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Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
1.  «La spoliation des Juifs à Montpellier et dans l’Hérault», in Revue d’Histoire de la Shoah, n° 
186, janvier-juin 2007, p. 329-351. 
 
 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 

1. «Jews and Christians in Montpellier in the Middle Ages». în Studia Hebraica,  n° 6,  
Universitatea  Bucureşti, 2006, p.121-134. [ISSN 1582 - 8158] 

 
 2. «The Jews of southern France in the political life of the 19th century». in Studia Judaica, 
v. XV, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2007, p. 192-204. [ISSN 1221 - 5163] 
  
 3. «Montpellier in Languedoc throughout the Centuries: A ‘little Cordoba’? » în, Studia 
Hebraica, n°7, Universitatea Bucuresti, 2007, p. 154-161. [ISSN 1582 - 8158] 
 
 
    4. «La pureté rituelle et le mikvé de Montpellier», in Religions et Histoire, n° 12, janvier-
février 2007, p. 24-29. 
 
5.. «Les Justes des Nations en France. L’exemple du département de l’Hérault», in Lingua B. 
Cultura şi Civilizaţie, v.  VI-VII, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 2007-2008, p.33-50.  
 
6. «The Maimonidean Controversy in terre d’Oc ». în Studia Judaica, v. XVI, Universitatea 
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Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2008, p. 107-117. [ISSN 1221 - 5163] 
  
7. «Maimonides and Montpellier», în Studia Judaica, v. XVII , Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-
Napoca, 2009, p. 181-191. [ISSN 1221 - 5163] 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
1. «L’entraide juive et la résistance juive pendant la Shoah. L’exemple du département de 
l’Hérault»,  in Spiritualitate si cultura europeana, volum dedicat profesorului Ladislau Gyémant 
(Mélanges offerts au professeur Ladislau Gyemant), Cluj, Presa universitara clujeana, Editura 
Fundatiei pentru studii europene, 2007, p.115-133. 
ISBN : 978-973-7677-86-0 
 
 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
1. « Vichy et les Juifs. L’Exemple de l’Hérault », Montpellier, Ed. Presses universitaires de la 
Méditerranée, Collection SEM, 2007, 445p. ISBN 978-2-84269-807-2 (ISSN : 0990-2813). 
 
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 
 
1. Premiul Georges Attali 2008 pentru cartea de istorie şi cercetare evreiască  
pentru cartea Vichy et les Juifs. L’exemple de l’Hérault (1940-1944), Montpellier, PULM, 2007.   
 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) - 10 
-  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) 
-  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 

1.  Director al Institutului Universitar Euro-Méditerranean Maïmonide din Montpellier. 
 
2.  Membru corespondent al  Société Archéologique de Montpellier din anul 2008. 
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3. Membru al  Société des Etudes Juives (Montpellier)  din anul 2009 
 
 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  

1. «Jews and Christians in Montpellier in the Middle Ages». Comunicare prezentată la 
Conferinţa internaţională “Jews, Christians and Muslims: Cohabitation and Confrontation 
along the Centuries” organizată de The “Goldstein Goren” Center for Hebrew Studies din 
cadrul Universităţii Bucureşti în 2006. 

 
 2. «The Jews of southern France in the political life of the 19th century». Comunicare 
prezentată la Conferinţa internaţională cu titlul “Political Ideologies in the 19th – 20th Centuries 
and their Jewish Representatives”, organizată de Dr. Moshe Carmilly Institute for Hebrew and 
Jewish History din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 17-19 octombrie 2006. 
  
 3. «Montpellier in Languedoc throughout the Centuries: A ‘little Cordoba’? » Comunicare 
prezentată la Conferinţa internaţională “Jewish Life in the Diaspora before World War II: Europe 
and the Mediterranean”, organizată de The “Goldstein Goren” Center for Hebrew Studies din 
cadrul Universităţii Bucureşti, 28 şi 29 mai 2007.  
 4. «The Maimonidean Controversy in terre d’Oc ». Comunicare prezentată la Conferinta 
internaţională cu titlul “Philosophy and Kabbalah”, organizată de Dr. Moshe Carmilly Institute 
for Hebrew and Jewish History din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 16, 17 şi 
18 octombrie 2007.  
         5. «Maimonides and Montpellier», Comunicare prezentată la Conferinţa internaţională cu 
titlul “The Impact of Maimonides on European Scholarship”, organizată de Dr. Moshe Carmilly 
Institute for Hebrew and Jewish History din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 
28-30 octombrie 2008.  
 6.  « Les Juifs dans le département de l’Hérault sous Vichy (1940-1944), Comunicare 
prezentată la  Cinquième Colloque de Lacaune (12-13 septembre 2009), sub patronajul lui 
Simone Veil organizat de Consiliul ştiinţific al Universităţii  Toulouse-Le Mirail.  
 
 
 
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

 4



 5

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.) 

 
Lucrarea « Vichy et les Juifs. L’Exemple de l’Hérault », Montpellier, Ed. Presses universitaires de 
la Méditerranée, Collection SEM, 2007, 445p., distinsă cu Premiul Georges Attali 2008 pentru 
cartea de istorie şi cercetare evreiască, reprezintă o contribuţie importantă la reconstituirea destinului 
evreilor din Franţa în perioada Holocaustului prin prisma politicii regimului colaboraţionist de la Vichy. 
Cartea este remarcabilă atît pentru documentaţia bogată şi inedită, cît şi pentru interpretările pertinente şi 
exacte, care aruncă lumini lămuritoare asupra unui capitol controversat şi mult timp trecut sub tăcere din 
istoria contemporană a Franţei. 
 
 

 

 

 

 

Data: 20 martie 2010       Semnătura: 

                                                                                                                    Michael Iancu 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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