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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 
 

Studiu,  ,,Family - where? (Reading notes on some recent works in the French historiography)”, 
5 pagini, în Romanian Journal of Population Studies, vol. II, no. 1, 2008, pp. 152-156 ;                                      
 
 

3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 

Studiu,   ,,Tendinţe actuale ale familiei în Franţa contemporană”, în Caiete de Antropologie Istorică, nr. 1, 
2009, pp. 211-228  
 
Studiu,  ,,Populaţia satului Budeşti (judeţul Bistriţa-Năsăud) în lumina conscripţiei iosefine realizate între 
anii 1784-1787”, 13 pagini, în Arhiva Someşană, nr. IV, 2005, pp. 399-412; 
 
Studiu, ,,Fenomenul căsătoriei în comuna grănicerească Zagra în secolul al XIX-lea (1811-1900)”, 10 
pagini, în Anuarul Şcolii Doctorale, Presa Universitară Clujeană, nr. 1, 2006, pp. 275-285;   
 
Studiu, ,,Recăsătoria în teritoriul Regimentului II românesc de graniţă”, în Anuarul Şcolii Doctorale, nr. 
4, 2009 (în print); 
 

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

 
 Studiu,  ,,Căsătorie şi recăsătorie în satele comunei Budeşti între anii 1850-2000”, 11 pagini, în Sorina 
Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean (coord.),  Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de 
demografie istorică, Presa Universitară Clujeană, 2005, pp. 365-376; 
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Studiu,  ,,Emigrarea populaţiei transilvănene în timpul celui de-al doilea război mondial », în Pădurean, 
Corneliu (coord.), Emigranţi şi imigranţi în spaţiul românesc în secolele XVII-XXI  (în print) ; 
 
Studiu,  ,,PACS-– A Valid Alternative for traditional marriage?”, în Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan 
Bolovan (coord.), Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model 
to Contemporary PACS, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, pp. 81-91.  
 
 
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) 
- 
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) 
 

august – octombrie 2008 - Director de proiect în Programul Resurse Umane, secţiunea 
Proiecte de mobilitate a doctoranzilor, cod proiect MD_9, valoarea proiectului : 6500 
RON. 
 

13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
- 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 

2008-2009 - Cercetator invitat la EHESS Paris; 
2009-2010 – Cercetator invitat la EHESS Paris; 

             Noiembrie 2008 – prezent – membră a seminarului Histoire de la famille, organizat de MSH, 
              Paris, sub coordonarea profesoarei Antoinette Fauve-Chamoux 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  

 3



 4

1. 25 – 27 septembrie 2008, Arad – participarea la Conferinţa Internaţională ,,Emigranţi şi imigranţi 
în spaţiul românesc în secolele XVII-XXI” cu studiul Emigrarea populaţiei transilvănene în 
timpul celui de-al doilea război mondial 

 
2. 8 – 11 octombrie 2009, Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi 

Filosofie – participarea la Conferinţa Internaţională ,,Families in Europe between the 19th and the 
21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS” cu studiul PACS-– A Valid 
Alternative for traditional marriage? 

 
 
3. 26 noiembrie 2009, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique/Maison de Sciences de 

l’Homme – participarea la lucrările Seminarului de Istorie a Familiei, cu prezentarea temei 
Mariage, séparation, remariage sur le territoire du IIème Régiment roumain de frontière a 
l’époque moderne ; 

 
4. 22 – 28 august 2010, Amsterdam, participarea la Le 21-e Congres International des Sciences 

Historiques, titlul comunicării fiind Modèle familial et choix du conjoint dans une société 
frontalière du 19-e siècle ; 

 
 
5. 30 septembrie – 2 octombrie 2010, Nantes, CRHIA – participarea la Colocviul International 

,,Frontières oubliées, frontières retrouvées”, titlul lucrării fiind Militarisation de la frontière et 
mutations des mentalités en Transylvanie roumaine (1750-1850) ; 

 
6.  9 decembrie 2010, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique/Maison de Sciences de 

l’Homme – participarea la lucrările Seminarului de Istorie a Familiei, cu prezentarea temei Une 
entité assez spécifique : la famille roumaine de garde-frontière du Transylvanie (XIXe siècle) ; 

 

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

 iunie 2008 – participarea ca membru al colectivului de  organizare al Journées 
 Scientifiques de l’Université de Nantes, ediţia I ; 

 
III. Realizare remarcabilă 
 
 Consider că  mai remarcabilă realizare ştiinţifică constă în efectuarea a numeroase stagii 

de cercetare şi perfecţionare în străinătate, ocazie cu care m-am înscris şi în programul de 

doctorat în cotutelă internaţională la Univeristé de Nantes, Franţa. Astfel de stagii am efectuat în 

perioada octombrie 2006 – iunie 2007, iar apoi în aprilie – iunie 2008  şi în noiembrie 2008 – 

februarie 2009   la Nantes. Prin programul de burse H.G. oferite prin C.N.B.S.S,  Bucuresti am 

reuşit să efectuez un alt stagiu cercetare la EHESS/MSH Paris în lunile septembrie – noiembrie 

2009. 

 

Data: 19.03.2010                   Semnătura: 

         Rus Dana Maria 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

 Prof.univ.dr. Sorin Mitu 
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