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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) 
 
- „Eroi sau trădători - despre legislaţie şi condamnări în timpul Primului Război Mondial”, în Caiete de 
Antropologie Istorică – Probleme de Antropologie Istorică, Anul VII, nr. 1-2 (12-13), Ianuarie-decembrie 
2008, Editor general Toader Nicoară, Editura Accent, pp. 41 - 52; 
 
- „Atitudini şi manifestări din timpul maladiilor 1914 – 1918”, în Caiete de Antropologie Istorică, nr. 15, 
iulie-decembrie 2009, Editura Accent, Cluj-Napoca (in print); 
 
- „Cotidian şi loisir – petrecerea timpului liber în vremea Marelui Război”, in Acta Musei 
Porolissensiss, Zalău, nr. 31/ 2008, pp. 449-457 (apărută în 2009) 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
- “Oamenii şi moartea în primul război mondial (spaima de moarte)/Gli uomini e la morte durante la prima 
guerra mondiale (la paura dalla morte)”, în volumul Războiul şi societatea în secolul XX / Guerra e 
societa nel XX secolo, coord. Gheorghe Mandrescu, Giordano Altarozzi, Editura Accent, Cluj-
Napoca/Roma, 2007, pp. 120 - 131; 
 
- “Cultul morţilor, cultul eroilor? Sacralitatea şi laicizarea morţii în timpul Primului Război Mondial”, în 
volumul Eroi şi Morminte, volumul II, realizat de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, coordonator: dr. 
Cătălin Fudulu, Editura Alfa MDN, Buzău, 2008, 233 de pagini, pp. 120-129; 
 
- „Gestiunea morţii în timpul Primului Război Mondial. Între înmormântarea cu onoruri militare şi 
cadavrele „de pretutindeni”, în volumul Caietele Şcolii Doctorale, anul II, redactor şef Lucian Lefter, 
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ISSN 1843-5734, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza ”, Facultatea de Istorie, Iaşi, 2008, 169 p.,  pp. 71-
78; 
 
- „A lupta, a muri, a te mântui – promisiunea vieţii veşnice şi credinţa soldaţilor: 1914-1918/To Fight, to 
Die, to Redeem Theyself – the Promise of Eternal Life and the Soldiers’Faith: 1914-1918”, în volumul 
Lucrările Sesiunii Naţionale a Doctoranzilor în Istorie, Oradea, 22-23  mai 2009, (ediţia I), coord. Mihai 
D. Drecin, Ioan Horga, Barbu Ştefănescu, , Editura Universităţii din Oradea, 2009, pp. 370 – 377;  
 
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) 
- 
            
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
- 
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) 
 
Membru în grantul “Statul modern şi problemele mortalităţii. Igiena publică, regimuri alimentare 
şi cimitirele ca spaţiu public (secolele XIX-XX), director de proiect prof. Univ. Nicoara Toader, cod 
CNCSIS 2477,  anii de derulare 2009-2011; valoarea iniţială obţinută 863.995 Ron.  
 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
- beneficiar al unei burse ERASMUS pentru perioada 1 februarie – 1 august 2010; 375 euro/lună; 
 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
- director al proiectului de mobilitate al doctoranzilor CNCSIS: MD _26 pe anul 2008, Oamenii şi 
Moartea în Primul Război Mondial. Sentimente, atitudini şi manifestări faţă de război, în valoare de 8500 
lei; 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
- 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
- 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
- În perioada 6 - 8 mai 2005 am participat la lucrările Conferinţei Internaţionale italo-române Cluj-Napoca 
– Arcalia Războiul şi societatea în secolul XX / Guerra e societa nel XX secolo unde, alături de istorici de 
prestigiu din Romania şi Italia, am susţinut lucrarea: Oamenii şi moartea în primul război mondial 
(spaima de moarte)/Gli uomini e la morte durante la prima guerra mondiale (la paura dalla morte). 
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

-
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III. Realizare remarcabilă 
 

Câştigarea proiectului de mobilitate MD_26 în anul 2008 mi-a permis o bună documentare la 

Arhivele Militare Piteşti, dar şi achiziţionarea unor cărţi de specialitate foarte importante în vederea 

cercetării metodologiei de specialitate. Toate acestea s-au concretizat prin publicarea câtorva articole 

asupra marelui război în spaţiul românesc în reviste cotate BDI şi volume colective; acestea tratează 

diverse tematici propuse de istoria culturală a primului război mondial. În spaţiul românesc asemenea 

abordări sunt încă în faza incipientă, din acest motiv, cercetarea diverselor atitudini şi manifestări din 

timpul primului război mondial reprezintă aspecte novatoare pentru istoriografia românească.. 

Actualizarea permanentă a marilor istoriografii occidentale – franceză, anglo-saxonă, italiană, germană 

etc. şi publicarea de articole bine documentate pe baza metodologiei oferite de antropologia istorică şi 

istoria culturală a conflagraţiei mondiale reprezintă un câştig important pentru istoriografia românească. 

 

 

 

Data: 19.03.2010      Semnătura: 

        Drd. Gheorghe Negustor 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

Prof.univ.dr. Sorin Mitu 
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