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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) 
 
Studiu, “From the international exchange of publications to the exchange of experience - a Polish contact” 
in Philobiblon : bulletin of the "Lucian Blaga" Central University Library, 12, 2007, pp. 403-412. (revistă 
cotată BDI) 
 
Studiu,  “Aspecte privind bolile cauzate de carenţele alimentaţiei şi ale habitatului în Transilvania la 
mijlocul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea” in curs de publicare in revista Caiete de 
Antropologie Istorică, Cluj-Napoca. 
 
Studiu,“Alimentaţia populaţiei rurale din Transilvania în manualele şcolii primare”, in Caiete de 
antropologie istorică, ed. Toader Nicoară, Cluj-Napoca, an V,  2006, nr. 1-2, pp. 371-380;  
 
Studiu, “Stadiul cercetărilor asupra habitatului rural românesc din Transilvania la mijlocul 
secolului al XIX-lea”, in Anuarul Şcolii Doctorale “Istorie. Civilizaţie. Cultură”, a Universităţii 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, ed. Toader Nicoară, II, 2006, pp. 267-272;  
 
Studiu, “From the international exchange of publications to the exchange of experience - a Polish contact” 
in Philobiblon : bulletin of the "Lucian Blaga" Central University Library, 12, 2007, pp. 403-412.  
 
Studiu, “Organizarea habitatului rural din perspectiva legislaţiei austriece şi austro-ungare în 
intervalul 1850-1900”, in Anuarul Şcolii Doctorale “Istorie. Civilizaţie. Cultură”, ed. Toader 
Nicăară, Cluj-Napoca, ISSN 1841-5717, III, 2007, pp. 227-238. 
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Studiu, “Relevanţa muzeelor etnografice în reconstituirea habitatului rural transilvan la mijlocul sec. al- 
XIX-lea şi începutul sec. XX”, in Caiete de Antropologie Istorică, ed. Toader Nicoară, Cluj-Napoca, 
anul VII, nr. 12-13, ian.-dec., Cluj-Napoca, 2008,  pp. 217-244. 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
Studiu, “De la schimbul internaţional de publicaţii la schimbul experienţei - un contact polonez” in vol. 
Hermeneutica Bibliothecaria - Antologie Philobiblon. Vol. 3. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 
2007, pp. 173-181. 
 
Studiu, “Aspecte privind evoluţia demografică a oraşului Câmpia Turzii, Judetul Cluj între anii 
1855-1900”, in volumul Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie istorica, coord. 
Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Padurean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujană, 
2005, pp. 175-191 

 
 
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) 
- 
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) 
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-  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) 
 

1. 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.  

2. Membru în grantul “Elita medicală şi procesul modernizării societăţii rurale din România 
(1859-1914), director de proiect lector dr. Constantin Barbulescu, cod CNCSIS 2588, 2009-
2011, valoarea iniţială obţinută 897.000 Ron 

3. Membru în grantul “Receptarea modernizării sistemului sanitar în România comunistă de către 
lumea rurală (1948-1989)”, director de proect cerctator Elena Bărbulescu, cod CNCSIS 1647, în 
valoare iniţială de 883.332, cu negociere de buget. 

  
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) 

 

1. Mobilitate doctorala MD 27 finanţată de CNCSIS, în iunie 2007 cu tema: Societatea rurală 
românească  din Transilvania, de la Revoluţia Paşoptistă la Marea Unire din 1918. Habitat 
şi alimentaţie, suma obţinută 8500 Ron. 

 
2. Mobilitate doctorală  MD 17 finanţată de CNCSIS, în ianuarie 2008 cu tema: Societatea 

rurală românească  din Transilvania, de la Revoluţia Paşoptistă la Marea Unire din 1918. 
Habitat şi alimentaţie; valoare obţinută 7500 Ron. 

 
3. Director grant CNCSIS TD 97/2007, cu tema Societatea rurală românească din 

Transilvania  de la Revoluţia Paşoptistă la Marea Unire din 1918. Habitat si alimentatie pe 
perioada octombrie 2007-decembrie 2008; grant în valoare de 34.400 Ron. 

 
4. Mobilitate pentru cercetători tip MC finanţată de CNCSIS, în luna aprilie 2008, în valoare 

de 4900 Ron, cu titlul “The aspects concerning the perspective of food culture of the 
Romanian population from Transylvania in the second half of the XIX-th century and the 
beginning of the XX-th century” pentru participarea la conferinţa “Approches to the concept 
of food” organizată în Cipru, însă deplasarea nu s-a efectuat din cauza întârzierii alocării 
sumei solicitate.  

 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
- 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
- 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
- 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
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III. Realizare remarcabilă 
Finanţările obţinute, în special grantul oferit tinerilor doctoranzi, obţinut pentru intervalul 

octombrie 2007-decembrie 2008, mi-au facilitat accesul la dosare şi documente inedite pentru 

cercetarea unei problematici mai puţini abordată în arealul istoriografic românesc.  

Pe această linie, am urmărit, cu precădere, pe lângă conturarea spaţiului habital rural din 

Transilvania şi oportunitatea reală de orientare a discursului istoriografic românesc, spre discursul 

istoriografic european- cel francez, axat pe o anchetă a Franţei rurale atât din perspectiva de 

modernizare a habitatului, cât şi transformările concrete ale regimului alimentar.  

Vastitatea temei şi bogăţia informaţională detectabilă în instituţii precum: Biblioteca 

Academiei din Bucureşti, Arhivele Naţionale Istorice Centrale Bucureşti, Direcţia Judeţeană a 

Arhivelor Naţionale-Sibiu, respectiv cercetările de teren efectiuate în incinta marilor muzee 

etnografic, ne-au permis o prezentare amănunţită a habitatului ţărănesc şi a alimentaţiei populaţiei 

rurale. De asemenea, prin utilizarea surselor edite şi a celor inedite existente în cadrul acestor 

instituţii, capabile să răspundă unui astfel de demers ştiinţific voi reconstitui multitudinea 

atitudinilor comportamentale şi mentale, declanşate prin impunerea elementelor modernizatoare 

şi de laicizare în interiorul spaţiului rural.  
Meritul perspectivei anchetate este acela că oferă informaţii inedite ce s-ar concretizat prin 

câteva studii destinate unor comunicări ştiinţifice, articole, dar mai ales informaţiile relevante s-

au regăsit în conţinutul tezei de doctorat. 

 

 
Data: 19.03.2010 

        Semnătura: Şuta Alina Ioana 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

Prof. univ. dr  Sorin Mitu 
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