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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)

Studiul “Civil Marriage as an Aspect of Modernization for the Transylvanian Society at the End
of the 19th Century. Official Discourse and Social Reception as Mirrored in the Press of the
Age”, in Philobiblon, nr. XIII /2008, pp. 264 – 281
Studiul “For a History of Death in Romanian Historiography”, in Philobiblon, nr. XIII/ 2008, pp.
663 – 650
Studiul „O perspectivă antropologică a rudeniei”, în Caiete de Antropologie Istorică, nr. 1-2 (1213), ianuarie – decembrie 2008, pp. 245 -272
Studiul „Fenomenul căsătoriilor interzise” analizat din prisma impedimentelor matrimoniale la
greco-catolicii din Transilvania secolului XIX-lea”, in Acta Musei Porolissensiss, Zalău, 2009,
421-433
Studiul „Căsătoria între tradiţional şi modern. Evoluţia superstiţiilor şi obiceiurilor tradiţionale
de nuntă româneşti”, in Caiete de Antropologie Istorică, nr. 14 / iunie 2009, pp. 71-87

Studiul „Miza naţională a dezbaterilor din presă pe marginea introducerii legislaţiei matrimoniale
în Transilvania sfârşitului de secol XIX”, in Caiete de Antropologie Istorică, nr. 2 (15), iulie –
decembrie 2009 (în curs de apariţie)
Studiul „Raportul Stat-Biserică analizat prin prisma legislaţiei matrimoniale adoptate în
Transilvania Modernă”, in Acta Musei Porolissenssis, 2010 (în curs de apariţie)
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

Studiul „Evoluţia demografică a comunităţii greco-catolice din localitatea Jucu de Jos între anii
1850-1890”, în volumul Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII – XXI ),
coord. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Presa Universitară Clujeană,
2007, p. 373 – 388
Studiul „Impactul introducerii căsătoriei civile în Transilvania reflectat în disputa de idei de la
sfârşitul secolului al XIX-lea”, in Anuarul Şcolii Doctorale”Istorie. Cultură.Civilizaţie”, III,
2007, pp. 234 – 240
Studiul „Dispensele de căsătorie ca sursă a antropologiei istorice româneşti. Metodologie şi
discurs”, in vol. Lucrările Sesiunii Naţionale a Doctoranzilor în Istorie (ediţia I) Oradea, 22-23
mai 2009, coord. Mihai Drecin, Ioan Horga, Barbu Ştefănescu, Editura Universităţii din Oradea,
Oradea, 2009, pp. 346-353
Studiul „Alcoholism as grounds for divorce in the Transylvanian greek-catholic community in
the second half of the 19th and the beginnning of the 20th century”, in vol. Proceedings of the
Alcoholism: historical and social issues International Conference first edition, Supliment al
Caietelor de Antropologie Istorică, editori Marius Rotar, Victor Tudor Roşu, pp. 95 – 106
Studiul „Aspecte privind tabuul incestului. Atitudini specifice generate la nivelul mentalităţii
societăţii transilvănene din secolul al XIX-lea vis-a-vis de prohibirea legăturilor matrimoniale
consangvine”, in Anuarul Şcolii Doctorale”Istorie. Cultură.Civilizaţie”, IV, 2009 (în curs de
apariţie)
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
Membru colaborator al comitetului de redacţie pentru revista Caiete de Antropologie Istorică,
contribuind direct la elaborarea dosarului de acreditare CNCSIS, pe baza căruia revista a fost indexată la
categoria B+
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)

2008 – 2011 Membru în echipa grantului d-nei profesoare Simona Nicoară, grant de cercetare
CNCSIS de tip PN-II-Idei, nr. 903/ 2009, cu titlul: Structuri instituţionale şi sensibilităţi sociale
în România Modernă (sec. XIX-XX), în valoare totală de 859.050 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)
2007 (3 luni) Director al grantului CNCSIS de mobilităţi doctorale MD, nr. 24 / 2007 in valoare totală
de 7.485 lei
2008 (3 luni) Director al grantului CNCSIS de mobilităţi doctorale MD, nr. 24 / 2008 in valoare totală
de 5.161 lei
2008-2009 (13 luni) Director al grantului de tip TD finanţat de CNCSIS, nr. 376/2008 cu titlul :

Motivaţia constituirii şi deconstruirii cuplului la comunitatea greco-catolică din Episcopia Cluj3

Gherla, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, în valoare totală de
39.900 lei
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
15. Conferinţe invitate internaţionale

Conferinţa internaţională “Modernizarea în România secolelor XIX – XXI” desfăşurată la
Cluj – Napoca în perioada 21 – 24 mai 2007, participând cu comunicarea: “Căsătoria civilă ca
aspect al modernizării societăţii transilvănene la sfârşitul secolului al XIX –lea. Discurs oficial şi
receptare socială reflectate în presa vremii”
Conferinţa internaţională “Alcoholism – historical and social issues”, desfăşurată la AlbaIulia în perioada 28-29 august 2009, participând cu comunicarea: “Alcoolismul ca motiv de divorţ
la greco-catolicii din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul
secolului XX”
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
Membru în comitetului de organizare a Simpozionului internaţional bianual iniţiat de Seminarul

de Antropologie Istorică cu tema Probleme şi teme ale antropologiei istorice contemporane,
Editia I, desfăşurat la Cluj-Napoca în perioada 9-10 iulie 2007
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III. Realizare remarcabilă
Consider că cea mai importantă realizare ştiinţifică personală constă în finalizarea tezei de
doctorat cu titlul Motivaţia constituirii şi deconstruirii cuplului la comunitatea greco-catolică din
Episcopia Gherla, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, în numai
trei ani (conform planului Bologna) sub coordonarea ştiinţifică a Prof.univ.dr. Toader Nicoară.
Teza de peste 500 de pagini a primit votul unanim al catedrei de istorie modernă la susţinerea în
catedră din data de 14 octombrie 2009 în forma respectivă, în prezent aflându-se în pregătire
pentru susţinerea publică iar în cursul acestui an va fii şi publicată la Editura Accent, din ClujNapoca, editură acreditată de către CNCSIS.

Data: 19.03.2010

Semnătura:
Monica Mureşan

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
Prof.univ.dr. Sorin Mitu
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