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

- Lost Holiday. Connotations of the Communist Oppression in the Traditional Romanian Village
în Romania orientalis - Romania occidentalis, Editura EFES, Editura Mega, Cluj, 2009
- Război şi Pace. Povestiri ale germanilor din România, în vol. Saşii transilvăneni între
statornicie şi dezrădăcinare. Die Siebenburgger sachsen zwischen heimatreue und
entwurzelung;
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

- Teoria şi practica editării . Curs, Argonaut, 2010 (in curs de aparitie)
- Aurel Vlad : istorie şi destin, ediţia a II-a, Argonaut, 2009, 500 p.
- Istoria presei româneşti din Transilvania. Ziarele şi revistele din Orăştie (1895-1918).
Argonaut, 2008, 250 p. (coautor)

7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale

- Gh. Ionescu, Jurnalul meu de front (1940-1941), studiu introductiv V. Orga, ediţie îngrijită V.
Orga, C. Jurju, C. Budeancă, Argonaut, 2009, 350 p.
- Vasile Fodor, Jurnal : 1890-1910, Ediţie îngijită, studiu introductiv V. Orga, Argonaut, 2005, 230 p.
- Saşii transilvăneni între statornicie şi dezrădăcinare. Die Siebenburgger sachsen zwischen
heimatreue und entwurzelung (editor: C. Gaiu, V. Orga), Accent, 2006, 444 p.
- Mişcarea de rezistenţă anticomunistă din România. Grupul « Cruce şi Spadă », Argonaut,
2005, 250 p. ; ediţia a II-a, 2009, 270 p.
- Pompiliu Teodor, Elinghtenment, Confession, Nation. Transylvania in the 18th Century, ClujNapoca: Argonaut, 2006.(co-editor)
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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)
= 22 licenţe în biblioteconomie
= 4 licenţe în istorie
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
= 10 - istorie orală
= 4 - biblioteconomie
= peste 250 disertaţii la cursurile postuniversitare Bibliologie, biblioteconomie şi ştiinţa informării
şi Profesor documentarist.
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 in echipa grantului “Minoritati etnice si religioase din Transilvania in perioada
comunista » (coord.Doru Radosav) – 2005-2007 Grant tip A
Membru in echipa grantului “Holocaustul evreilor din Transilvania de Nord Vest intre istorie si

memorie. Cercetare de istorie orala.” desfasurare 2006-2008, suma 100.000 RON
Membru in echipa grantului „Memorialul Holocaustului evreilor Transilvăneni. Studiu de
informare-documentare pentru infiintarea unui muzeu al holocaustului la Cluj-Napoca, CNCSIS
NR. 2426, VALOARE 1.000.000 RON, desfasurare 2009-2011.
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)
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- Granita, refugiul si exilul in memoria colectiva. Românii si maghiarii din nord-

vestul Transilvaniei de la ocupatia hortysta la integrarea europeana. Cercetare de
istorie orala (2005-2007) Grant tip A- Cod CNCSIS – 212 valoare cca 110.000 Ron
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial

-

redactor şef la Editura ARGONAUT Cluj-Napoca (acreditată CNCSIS din 2003)

-

secretar ştiinţific la Institutul de Istorie Orală (UBB)

-

Şef coordonator Departamentul Completarea, organizarea şi conservarea colecţiilor în
cadrul Bibliotecii Centrale Universitare “L. Blaga”

-

membru în colegiile de redacţie: • AIO – Anuarul de Istorie Orală
 Revista Bistriţei
 Studia UBB-Historia

15. Conferinţe invitate internaţionale
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
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III. Realizare remarcabilă
(Descrieţi într-o manieră cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină) cea mai importantă
realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.)

Proiectul de cercetare Graniţa, refugiul şi exilul în memoria colectivă. Românii si
maghiarii din nord-vestul Transilvaniei de la ocupatia hortysta la integrarea
europeana. Cercetare de istorie orala (2005-2007) a reprezentat o realizare în primul
rând fiind obţinut în urma unei competiţii. Realizarea cercetării a precedat un alt proiect
Holocaustul în nord-vestul Transilvaniei, împreună realizând o imagine a perioadei
1940-1945 pentru acest spaţiu.
Prin cercetările de teren s-a sporit arhiva Institutului de Istorie orală a UBB, a fost
completată baza materială a IIO şi au fost implicaţi mai mulţi studenţi, masteranzi şi
doctoranzi interesaţi de istorie orală.
Tema a stârnit interes fiind realizate o serie de lucrări de licenţă sau disertaţii de masterat.
Proiectul a avut ca finalitate realizarera a două volume de studii şi a asigurat editarea a
două numere din AIO – Anuarul de Istorie Orală.

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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