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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 Growth in Non-Marital Fertility and Other Related Behaviours in Romania after 1989
(2009), în Romanian Journal of Population Studies of the Centre for Population Studies, Vol.
III, No. 1, Cluj-Napoca, Cluj University Press, pp. 45-71, co-autor alături de Mihaela Hărăguş;
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=ea33b444-1639-489a-a911fad4c119a8ad&articleId=a0520d98-7ef8-412f-84ec-6f260d680282
The debut of sexual and contraceptive life of Romanian women (2007), în Romanian Journal of
Population Studies of the Centre for Population Studies, Vol. I, No. 1-2, Cluj-Napoca, Cluj
University Press, pp. 61-91; http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=65ed327f4782-4bef-9949-dd22351899b8&articleId=f8650793-d8a2-4a24-92fa-d63d340e4b1e
Die Evaluirung der Hauskrankenpflegedienste der Caritas: Entwilckung, Zielsetzungen und
Methoden (2006), în Revista Studia Universitatis Babes-Bolyai. Sociologia, Cluj-Napoca, Presa
universitară clujeană, autori Roth-Szamoskozi M., Berszan L., Diaconescu M., Hărăguş P.T.,
Mezei E., Rebeleanu A., Rusu D.O., Szabo B., Hărăguş M., Oaneş C., Steinebach C., Kösler E.,
pp. 95-110. http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=57bd962c-ff03-43a4-a738f13dca74deab&articleId=7b395970-4735-455e-8216-0203a84e0764

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

Fertilitatea non-maritală şi comportamente conexe în România după 1989 (2008), în Bolovan,
I., Mureşan, C., Hărăguş, M. (coord.) - Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii
de populaţie, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, pp. 99-132, co-autor
Hărăguş M.;
Romania (2007), in Billari, F. C., Caltabiano, M., Dalla Zuanna, G. (Eds.) (2007), Sexual and
affective behaviour of students. An international research, Cleup Editrice, Padova, pp. 177-200,
co-author Mureşan C.;
Knowledge of HIV / AIDS and Sexual Behaviour at Risk among Students in International
Perspective (2007), in: Billari, F. C., Caltabiano, M., Dalla Zuanna, G. (Eds.) (2007), Sexual
and affective behaviour of students. An international research, Cleup Editrice, Padova, pp. 333357, co-author Bernardi L.;
Diferenţe intergeneraţionale privind debutul vieţii sexuale (2006), în Bolovan I., Rotariu T.
(coord.) - Populaţia României. Trecut, prezent, viitor, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară
Clujeană, pp. 480-502;
Gospodăria între continuitate şi schimbare. Studiu asupra mărimii, structurii şi relaţiilor din
gospodărie în judeţul Cluj (2005), în Mureşan C. - Ancheta pilot Generaţii şi Gen la Cluj, ClujNapoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, pp. 45-63;
Aspecte ale comportamentului sexual la studenţi (2005), în Iluţ P., Nistor L., Rotariu T. (coord.)
- România socială. Drumul schimbării şi al integrării europene, Cluj-Napoca, Editura Eikon, pp.
277-288.
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)
-

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)
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)

–
–

–

–

–

2009-2009 – membru al echipei în cadrul proiectului ADEM – Gerontological Qualification
Programmes, coordonator proiect Klaus Mathes, responsabil pentru România Denizia Gal;
septembrie 2007 – prezent: cercetător, proiectul Metodologie de evaluare a impactului
politicilor familiale asupra comportamentului şi evoluţiei structurilor familiale în plan
regional şi naţional, Programul Parteneriate in Domeniile Prioritare – Proiecte Complexe,
grant no. 91-039, director de proiect conf. univ. dr. Cornelia Mureşan;
septembrie 2007 – prezent: membru al echipei de cercetare în proiectul Diagnosticul social
al performanţei şcolare prin scala socială a succesului şcolar şi proiectarea unor metode de
intervenţie validate prin cercetare, Programul Parteneriate in Domeniile Prioritare – Proiecte
Complexe, grant no. 91-063, director de proiect prof. univ. dr. Maria Roth-Szamoskozi;
noiembrie 2005 – contribuţie la Raportul de fundamentare a strategiei de dezvoltare a
judeţului Cluj, Planul de dezvoltare al judeţului Cluj – studiu sectorial: populaţie,
învăţământ, cultură, sănătate; director contract prof. dr. Traian Rotariu, beneficiar Consiliul
Judeţean Cluj;
octombrie 2005 – colaborator extern în redactarea raportului de cercetare Anchetă asupra
dinamicii unor fenomene populaţionale şi emergenţa unor stiluri de viaţă în România, în
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–

cadrul Proiectului finanţat de Institutul de Fizică Atomică în cadrul programului naţional de
CDI „Cercetare fundamentală, de interes socio-economic şi cultural – CERES”, raport de
cercetare al Metro Media Transilvania, director de proiect Traian Rotariu;
2005 – membru al echipei de cercetare în cadrul proiectului Evaluare a serviciilor de
îngrijire la domiciliu ale organizaţiei Caritas, finanţat de statul german şi Caritas
International;

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

–

–
–
–

–

–

25-27 septembrie 2008, The growing of nonmarital fertility in Romania after 1989, lucrare
realizată împreună cu Mihaela Hărăguş şi prezentată la workshop-ul „Particularities of
Childbearing Determinants in East-European Countries after the Political Turnover”, ClujNapoca;
9-12 iulie 2008, The debut of the sexual and contraceptive life of Romanian women, lucrare
prezentată la Conferinţa internaţională a EAPS „Migration and Migrants in Europe”,
Barcelona, Spania;
9-12 iulie 2008, Does family system in Romania follow the path of Southern European countries,
poster prezentat la Conferinţa internaţională a EAPS „Migration and Migrants in Europe”,
Barcelona, Spania;
21-22 septembrie 2007, Caritas home-care for dependent elderly population. Merits and
limits of an international charity model in Romania, lucrare realizată împreună cu Paul
Teodor Hărăguş, Maria Roth, Elemer Mezei, Lidia Berszan şi prezentată în cadrul workshopului “Welfare, health and social change – Comparative perspectives”, susţinut de Phoenix TN
– European Thematic Research Network on Health and Social Welfare Policy, Cluj-Napoca;
20-21 aprilie 2007, Does family system in Romania follow the path of Southern European
countries?, lucrare realizată împreună cu Mihaela Hărăguş, Maria Castiglioni şi Paul Hărăguş
şi susţinută în cadrul workshop-ului „Changes in living arrangements and strong family ties
in Southern Europe and Eastern Asia: Trends, causes and consequences”, Max Planck
Institute for Demographic Research, Rostock, Germania;
21-24 iunie 2006, Crisis or cultural change? Explaining the growing nonmarital fertility in
Romania after 1989, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei internaţionale a EAPS
„Population Challenges in Ageing Societies”, Liverpool, Marea Britanie.

16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale

Membru în echipa de organizare a workshop-ului „Particularities of Childbearing Determinants
in East-European Countries after the Political Turnover”, Cluj-Napoca, 25-27 septembrie 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 din ultimii cinci ani o consider a fi finalizarea şi
suţinerea tezei de doctorat, intitulată “Debutul vieţii sexuale şi contraceptive la tinerii din
România”. Începută de la ideea unui proiect internaţional asupra comportamentului sexual la
studenţi din 9 ţări ale lumii (Bulgaria, Polonia, Franţa, Italia, Rusia, România, S.U.A., Australia şi
Japonia) din anul 2002, am reuşit să extind şi să aprofundez teza de doctorat apelând la alte surse
de date româneşti, respectiv cele obţinute din Anchetele naţionale asupra Sănătăţii reproducerii,
Ancheta “Demografie şi stil de viaţă la femeile din România” şi cele rezultate dintr-un studiu
calitativ asupra vieţii sexuale la tinerele studente. Lucrarea se remarcă, pe de o parte, prin oferirea
unei analize comparative asupra debutului vieţii sexuale şi contraceptive la studenţii europeni. Pe
de altă parte, lucrarea prezintă interes prin prisma demersului de căutare şi reliefare a factorilor
explicativi ai debutului precoce şi ai neutilizării contracepţiei la primul raport sexual, cât şi a
consecinţelor acestor comportamente asupra vieţii sexuale, reproductive şi familiale a tinerilor, în
special femei. Ca urmare, teza de doctorat poate constitui un studiu de luat în serios pentru
profesioniştii care se ocupă de politicile de sănătate publică, de promovarea sănătăţii reproducerii
în România şi poate, de asemenea, constitui un punct de start pentru acei cercetători care vor să
continue sau să aprofundeze investigarea comportamentului sexual al tinerilor.

Data: 19 martie 2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
Prof. Univ. Dr. MARIA ROTH
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