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Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
 
Mureşan, C.; Hărăguş, P.T.; Hărăguş, M., Schroder, C. (2008) – “Romania: Childbearing 
metamorphosis within a changing context”, Demographic Research, Vol. 19, pp. 855-906, 
IF=1,045 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
- 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 

• Oaneş, C.; Hărăguş, M. “The Growth in Non-Marital Fertility and Other Related 
Behaviours in Romania after 1989”, in Romanian Journal of Population Studies, Vol.III, 
No.1/2009, pp. 45-71 

• Hărăguş, M. “Is Romania going toward the one child family?”, in Romanian Journal of 
Population Studies, Vol.I, No.1-2/2007, pp. 92-112 

• Hărăguş, M. “Tranzitia la statutul de parinte ca etapa a cursului vietii. O analiza 
comparativa pe baza datelor Fertility and Family Survey”, in Studia Universitas Babes-
Bolyai, Sociologia, nr.2/2005, pp. 75-95 

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

• Hărăguş, M. “Different Reproductive Patterns in Romania: An Urban-Rural 
Comparison”, in Fauve-Chamoux, A., Bolovan, I. (eds) - Families in Europe between the 

mailto:staff@staff.ubbcluj.ro


19th and the 21st Centuries. From Traditional Model to Contemporary PACS, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2009, pp. 417-433 

• Oaneş, C.; Hărăguş, M. “Fertilitatea non-maritala si comportamente conexe in Romania 
dupa 1989”, in  Bolovan, I., Muresan, C., Haragus, M. (coord) - Perspective demografice, 
istorice si sociologice. Studii de populatie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca 2008, pp. 99-132, in colaborare cu C. Oanes 

• Hărăguş, M. “Intentia de a avea (inca) un copil”, in Populatia Romaniei. Trecut, prezent, 
viitor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2006, pp. 503-522 

• Hărăguş, M. “Etapele cursului vietii – uniformitate sau diversitate?”, in P. Ilut, L. Nistor, 
T. Rotariu (coord.) - Romania sociala. Drumul schimbarii si al integrarii europene, 
Editura Eikon, Cluj-Napoca 2005, pp. 344-354  

• Hărăguş, M.  „Modele de constituire a familiei”, in C. Muresan (coord.) - Ancheta pilot 
Generatii si Gen la Cluj. Diferente de gen si intergenerationale in comportamentul 
reproductiv si de parteneriat familial, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 
2005, pp. 63-80 

 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
- 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
Hărăguş, M. Tranzitia la statutul de parinte in Europa. Evolutii recente si posibili determinanti, 
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2008, 220 pp. 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
Bolovan, I., Mureşan, C., Hărăguş, M. (coord) - Perspective demografice, istorice si sociologice. 
Studii de populatie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2008 
 
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 
 

• in reviste ISI: 
Muresan C, Hoem JM (2010). The negative educational gradients in Romanian fertility. 
Demographic Research, Vol. 22, pp. 95-114 
 
Hoem JM, Kostova D, Jasilioniene A, et al. (2009).Traces of the Second Demographic Transition 
in four selected countries in Central and Eastern Europe: Union formation as a Demographic 
Manifestation. European Journal of Population,  25(3), pp. 239-255 
 
Frejka, T. (2008). Overview Chapter 5:Determinants of family formation and childbearing during 
the societal transition in Central and Eastern Europe, Demographic Research, Vol.19, pp. 139-
170 
 
Sobotka, T. (2008). Overview Chapter 6: The diverse faces of the Second Demographic 
Transition in Europe, Demographic Research, Vol.19, pp. 171-224 
 

• in reviste BDI: 
Hoem et al. (2009). The structure of recent first-union formation in Romania. Romanian Journal 
of Population Studies, III (1), pp. 33-44 
 
 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
 

• in reviste ISI: 
Mihaescu C, Marinescu MM, Nicluscu-Aron IG. (2007). “Who is afraid of the big bad "ring"? 
Gender differences when considering couple formation in a newfangled EU capital”, Journal for 
the Study of Religions and Ideologies, 6 (16), pp. 98-114     
 

• in volum BDI: 
Kok, J. (2009). Family Systems as frameworks for Understanding Variation in Extramarital 
births, Europe 1900-2000, in Fauve-Chamoux, A., Bolovan, I. (eds) - Families in Europe 
between the 19th and the 21st Centuries. From Traditional Model to Contemporary PACS, 
Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca 2009, pp. 13-38 
 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
-   expert colaborator al Fondului ONU pentru Populaţie, România 
- membru în Comisia Prezidenţială pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice 
(http://cparsd.presidency.ro/)  
 
 
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) 
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-  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 
 
revista Romanian Journal of Population Studies, indexată în EBSCO şi CEEOL 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
 

• Socioeconomic Inequalities In Mortality: Evidence And Policies In Cities Of Europe – 
INEQ-CITIES & No 2008213, 2010-2013, coordonator Agencia de Salut Publica de 
Barcelona, Spania, coordonator UBB prof. dr. Traian Rotariu, suma 7212,30 euro. 

• Romanian Contextual Database,  as component of Generations and Gender Program, 
2006, in colaborare cu Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, 
Germania, director conf. dr. C.Muresan, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, suma 
8000 euro. 

• proiectul Evaluare a serviciilor de ingrijire la domiciliu ale organizatiei Caritas, 
2005-2006, finantare a Statului german si Caritas International, director prof. dr. Maria 
Roth, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, suma 16000 euro. 

 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
• Studiu comparativ asupra situaţiei persoanelor vârstnice în România. Cazul Podişului 

Someşan,  2009, Fondul ONU pentru Populaţie Romania, suma 6700 euro. 

• Situaţia vârstnicilor în România, 2009, Fundaţia Principesa Margareta a României, 
coordonator conf. dr. Cornelia Mureşan, suma 3500 euro.  

• Metodologie de evaluare a impactului politicilor familiale asupra comportamentului şi  
evoluţiei  structurilor familiale în plan regional şi national (2007-2010), responsabil din 
partea UBB conf. dr. Cornelia Mureşan (coordonator INCSMPS). PNII Programul 
Parteneriate in Domeniile Prioritare – Proiecte Complexe, CNMP 91-039, suma 200 891 
ron.  

• Diagnosticul social al performantei scolare prin scala sociala a succesului scolar si 
proiectarea unor metode de interventie validate prin cercetare, 2007-2010, Programul 
Parteneriate in Domeniile Prioritare – Proiecte Complexe, grant nr. 91-063, director prof. 
dr. Maria Roth, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, prof. dr. Maria Roth.  

• Ancheta asupra dinamicii unor fenomene populationale si emergenta unor stiluri de viata 
in Romania, 2005, Proiect finantat in cadrul programului national CERES, director prof. dr. 
T.Rotariu, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, suma 161 302 ron. 

• proiectul Planul de dezvoltare al judetului Cluj – studiu sectorial: populatie, invatamant, 
cultura, sanatate, 2005, proiect finantat de Consiliul judetean Cluj, director prof. dr. 
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T.Rotariu, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, suma 12500 ron. 

 
 
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  
• oct. 2009: participare la conferinţa Families in Europe between the 19th and the 21st 

Centuries. From Traditional Model to Contemporary PACS, cu lucrarea „Different 
Reproductive Patterns in Romania: An Urban-Rural Comparison”, 8-11 oct. 2009, Cluj-
Napoca; 

• sep. 2008: ESF Workshop on Particularities of Childbearing Determinants in East-
European Countries after the Political Turnover, cu lucrarea “Urban-rural differences in 
reproductive behaviour of Romanian women”, 25-27 sep.  2008, Cluj-Napoca; 

• iul. 2008: posterul Hărăguş, M., Oaneş, C., Castiglioni, M., Hărăguş, P.-T. „Does family 
system in Romania follow the path of Southern European countries?”, la European 
Population Conference, Barcelona, 9-12 iul. 2008; 

• oct. 2007: participare la First Symposium of the Research Group „Young Demographers” 
cu lucrarea  “Fertility connected behaviours in urban and rural Romania”, Rostock, 
Germania, 18-19 oct. 2007; 

• sep. 2007: workshop Welfare, Health and Social Change – Comparative Perspectives, cu 
lucrarea P.T. Hărăguş, M. Hărăguş “Urban-rural differences in the well-being of elderly 
people in Romania”, Cluj-Napoca, 21-22 sep. 2007; 

• sep. 2007: participare la conferinţa Social Exclusion and the Changing Demographic 
Portrait of Europe cu posterul “Fertility and socio-economic differences in urban and rural 
Romania”, Budapesta, Ungaria, 6-8 sep. 2007; 

• nov. 2005: participare la întâlnirea Working Group on Fertility din cadrul reţelei Research 
Training Network cu lucrarea „Fertility Intentions of Romanian Women”, 30 nov. 2005, 
Viena, Austria; 

• ian. 2005: participare la întâlnirea Working Group on Fertility din cadrul reţelei Research 
Training Network cu lucrarea „Patterns of Family Formation. Results from the Pilot 
Generations and Gender Survey Romania”, 28 ian. 2005, Paris, Franţa; 

 
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
 
membru în comitetul de organizare al workshopului internaţional  Particularities of childbearing 
determinants in East-European countries after the political turnover , Cluj-Napoca, 25-27 sep. 
2008 
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III. Realizare remarcabilă 
 

Cea mai importantă realizare ştiinţifică personală din ultimii 5 ani o costituie publicarea 
volumului Tranziţia la statutul de părinte în Europa. Evoluţii recente şi posibili determinanţi. 
Cartea a fost apreciată de specialişti drept “o contribuţie deosebită la literatura demografică [din 
ţară], aducând un suflu nou în acest domeniu de cercetare” (T. Rotariu, în prefaţa cărţii). 

Cartea reprezintă rezultatul cercetării doctorale în domeniul comportamentului 
demografic legat de familie şi cuprinde câteva elemente care o evidenţiază în spaţiul publicaţiilor 
româneşti. În primul rând este vorba despre încercarea de a sintetiza şi ordona multitudinea de 
factori şi fenomene sociale care s-au invocat şi se invocă în demersul de explicare a evoluţiei 
fertilităţii. Apoi, cartea cuprinde o analiză a stării şi evoluţiei fenomenului fertilităţii în ţările 
europene, cu o atenţie specială acordată ţării noastre. Faţă de analizele anterioare ale acestei teme, 
cartea trece dincolo de aspectul descriptiv spre cel explicativ, abordând cauzele şi consecinţele 
sociale care produc şi pe care le produce scăderea fertilităţii. Un alt aspect de noutate îl constituie 
perspectiva de abordare adoptată, anume cea a cursului vieţii, şi metodele statistice utilizate 
pentru a analiza şi explica fenomenul fertilităţii. 

Un merit suplimentar al cărţii este că ea poate fi folosită ca bibliografie de toţi cei care 
studiază, în diferite facultăţi şi din diferite perspective, problematica populaţiei. 

Cartea, împreună cu articolele în care am continuat direcţia de cercetare a 
comportamentului demografic legat de familie iniţiată în volum, mi-au adus recunoaşterea la 
nivel naţional, devenind expert colaborator al Fondului ONU pentru Populaţie România şi 
membru în Comisia Prezidenţială de Analiză a Riscurilor Sociale şi Demografice.   

   
 
 

 

 

 

 

Data: 16.03.2010       Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

 Prof. univ. dr. Traian Rotariu 
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