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Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul
celor cotate)
1. Simona Nicoară (studiu), „Controverse vechi, opinii şi dezbateri noi despre profilul
secularizării”, in Journal for the Study of Religion and Ideologies, nr. 10, http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI
2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings
3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)

1. Simona Nicoară (studiu), “Sărbătoare, comemorare, celebrare”, in Caiete de
Antropologie Istorică, an IV, nr. 1 (7), ianuarie – iunie 2005, pp. 7-10
2. Simona Nicoară (studiu), “Metamorfozele sărbătorii între secolele XVI-XIX,
sub impactul noilor sensibilităţi moderne”, in Caiete de Antropologie Istorică, an IV, nr. 1
(7), ianuarie – iunie 2005, pp. 111-124
3. Simona Nicoară (studiu), “Sărbătoarea creştină şi politizarea lentă a sărbătorii
în secolele XVII-XIX în spaţiul românesc”, in Caiete de Antropologie Istorică, an IV, nr.
1 (7), ianuarie – iunie 2005, pp. 124 – 132
4. Simona Nicoară (studiu), “National sensivity in Romanian Society (Eighteenth
and Nineteenth Centuries), in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, vol. 50, nr. 1/
june 2005, pp. 70-94

5. Simona Nicoară (studiu),”De la modelul creştin al cumpătării la dieta
alimentară modernă. Marile mutaţii ale structurilor gustului şi consumului (secolele XVIXX)”, in Caiete de Antropologie istorică, an VIII, nr. 1 -2 , ianuarie-iunie 2006, pp. 117129
6. Simona Nicoară (studiu),”Secularizarea, decreştinarea, laicitatea în dezbaterile
istoriografiei”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, vol. 50, nr. 2 / 2006, pp.
37-61
7. Simona Nicoară (studiu),”Pentru o istorie a loasirului”, in
Antropologie istorică, nr. 1 -2, ianuarie-iulie 2007, pp. 7-11

Caiete de

8. Simona Nicoară (studiu),”Timp liber, distracţie, joc. Sensibilităţi şi
metamorfoze de-a lungul istoriei”, in Caiete de Antropologie istorică, an VIII, nr. 1 (14),
ianuarie-iunie 2009, pp.
9. Simona Nicoară (studiu), “Creştinismul şi modernitatea” in Studia Universitatis
Babeş-Bolyai. Historia, vol. 53, nr. 1-2 / 2008, pp. 143 – 165
10. Simona Nicoară (studiu), „O scurtă călătorie pe tărâmul miturilor. Mitologia
românească”, in Caiete de Antropologie istorică, an VII, nr. 1-2 (12-13), ianuariedecembrie 2008 (publicată în 2009), pp.87-100
11. Simona Nicoară (studiu), „Odiseea miturilor în istorie. Supermarketul
mitologic modern”, in Caiete de Antropologie istorică, nr. 14, ianuarie-iunie 2009, pp.
87-100
12. Simona Nicoară (studiu), “Mitul în teritoriul antropologiei istorice”, in Studia
Universitatis “Petru Maior”. Historia, nr. 9/ 2009, Târgu Mureş, pp. 343-358
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
1. Simona Nicoară (studiu), “Sécularisation, déchristianisation, laïcisation auz XIXe –
XXe siècles. Le lent défrichement de la mémoire chrétienne”, in Synergies roumaines, coord.
D.C. Domuţa, nr.1 / 2005, p. 32-42
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
1. Simona Nicoară (carte de autor, în traducere), La Nazione Moderna. I miti. I simboli e
le ideologie, Periferia, Cosenza-Roma, 2007, 335 p.

2. Simona Nicoară, Toader Nicoară (capitol), „The Modern Nation. Daughter of
Memory” in vol. Weighting differences. Romanian identity in the widen Europa context,
Edited by Vasile Boariş, Sergiu Gherghină, Cambridge Scholars Publishing Newcastle
Upon Tyme, 2009, pp. 140-150

6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
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1. Simona Nicoară (carte de autor), O istorie a secularizării. De la cetatea lui
Dumnezeu la cetatea oamenilor (XIV-XVIII), Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005, vol. I,
320 p.
2. Simona Nicoară (carte de autor), O istorie a secularizării ( sec. XIX-XX).
Avatarurile creştinismului şi triumfalismul mesianismelor noilor ere, Editura Accent,
Cluj-Napoca, 2006, vol. II, 354 p.
3. Simona Nicoară (carte de autor), Istoria şi miturile. Mituri şi mitologii politice
moderne, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009, 214 p.
4. Simona Nicoară (carte de autor), Mentalităţi colective. Imaginar social.
Istoria în durata lungă, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009, 234 p.
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
123 de citări, excluzând autocitările
4. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale
Diplomă pentru cercetare de excelenţă ştiinţifică oferită de Universitatea “Babeş-Bolyai”
în anul 2006, pentru cartea Naţiunea Modernă. Mituri.Simboluri. Ideologii, Editura Accent, ClujNapoca, 2002, 360p.
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrari de licentă :120 (număr lucrări susţinute)
Îndrumare lucrări de disertaţie : 30 (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
Redactor şef adjunct al revistei Caiete de Antropologie Istorică, înfinţată în anul 2002 sub
egida Seminarului de Antropologie Istorică şi indexată la categoria B+ de către CNCSIS începând
cu anul 2009; a coordonat mai multe numere tematice ale acestei publicaţii
Redactor Şef adjunct al Anuarului Şcolii Doctorale. Istorie. Civilizaţie şi Cultură
românească şi europeană
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)

Membru în echipa grantului condus de Pitariu Doru Horea Ioan Mar,
Developpement et accompagnement d/un master en psychologie du travail dans des
universites du maghreb (MPTUM), în valoare totală de 1.020.540 EURO
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
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2006 – 2008 Membru în echipa de cercetare a grantului CNCSIS condus de
Sorin Mitu, Geneza identităţilor moderne în Europa Centrală, în valoare totală de
183.000 RON
2006 – 2008 Membru în echipa de cercetare a grantului CEEX condus de Mitu
Sorin, Geografia simbolică a Europei moderne în context mondial, în valoare totală de
274.244 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)

2008 – 2011 Director al grantului 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
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial

Membru fondator al Asociaţiei Istoricilor din Transilvania şi Banat (din 1991 şi
până în prezent)
Membru titular şi iniţiator al Seminarului de Antropologie Istorică ce funcţionează din
anul 2002 pe lângă catedra de Istorie Modernă a Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul
Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
15. Conferinţe invitate internaţionale
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
Co-organizator al unor manifestări ştiinţifice de prestigiu precum Simpozionul
Orizonturile cercetării istorice româneşti contemporane, organizat la Cluj-Napoca, în iunie 2006
Co-organizator şi participant la sesiunile internaţionale organizate în colaborarea cu
Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai”, la Messina şi Roma (Sapienza)
din martie 2007
Organizator al Simpozionului internaţional bianual iniţiat de Seminarul de

Antropologie Istorică cu tema Probleme şi teme ale antropologiei istorice contemporane,
Editia I, desfăşurată la Cluj-Napoca în perioada 9-10 iulie 2007
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III. Realizare remarcabilă
În calitate de membru fondator al Seminarului de Antropologie Istorică, şi redactor şef
adjunct al revistei Caiete de Antropologie Istorică, am stimulat şi influenţat direct cercetarea de
excelenţă la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
publicând în ultimii cinci ani patru cărţi de referinţă pentru domeniul antropologiei istorice şi a
mentalităţilor colective, după cum urmează: în anul 2005 O istorie a secularizării. De la cetatea
lui Dumnezeu la cetatea oamenilor (XIV-XVIII), vol. I de 320 p.; în 2006 O istorie a secularizării
( sec. XIX-XX). Avatarurile creştinismului şi triumfalismul mesianismelor noilor ere, vol. II. de
354 p; în anul 2009 Istoria şi miturile. Mituri şi mitologii politice moderne, de 214 p. şi
Mentalităţi colective. Imaginar social. Istoria

în durata lungă,

de 300 p. Toate acestea

demonstraeză o laborioasă şi susţinută activitate de cercetare la cele mai înalte standarde ale
istoriografiei contemporane româneşti şi străine.
Repezentativă pentru activitatea de cercetare este mai ales cartea Naţiunea modernă.
Mituri. Simboluri. Ideologii, apărută la Editura Accent, Cluj-Napoca în 2002, având 360 p., carte
care a fost distinsă cu diploma pentru cercetare de excelenţă ştiinţifică oferită de Universitatea
“Babeş-Bolyai” în anul 2006. Ca dovadă a valorii şi prestigiului acestei lucrări stă traducerea în
italiană (La Nazione Moderna. I miti. I simboli e le ideologie, Periferia, Cosenza-Roma, 2007,
335 p.) ce a inclus această carte în circuitul intenaţional al publiaţiilor de profil, validându-se
prin feed-backul primit profilul unui cercetător de talie internaţională ce reprezintă cu succes
Seminarul de Antropologie istorică şi Catedra de Istorie Modrnă a Facultăţii de Istorie şi Filosofie
din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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