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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) 
 

1. Nicoara Toader, “Pentru o istorie a alimentaţiei şi consumului în istoriografia 
românescă”, in Caiete de Antropologie Istorică, (Categoria D CNCSIS), nr. 8-9/2006, 
pp. 9 – 12 

 
 2. Nicoara Toader, “Din distracţiile societăţii de curte. Vânători şi plimbări domneşti în 
secolele VXII-XVIII”, in Caiete de Antropologie Istorică, (Categoria D CNCSIS), nr. 1-2 
(10-11) / 2007, pp. 57 – 78 
 
3. Nicoara Toader, “Interviu cu Dan Horea Mazilu”, in Caiete de Antropologie Istorică, 
(Categoria D CNCSIS), nr. 1-2 (10-11)/ 2007, pp. 215 – 220 
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4. Nicoara Toader, “Probleme ale antropologiei istorice contemporane”, in Caiete de 
Antropologie Istorică, (Categoria B CNCSIS), nr. 12-13, 2008, pp. 7 – 9 

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

1. Nicoara Toader (studiu), „Aspecte şi probleme ale istoriografiei româneşti 
contemporane” în Symposium, al 17-lea Simpozion anual al cercetătorilor români din 
Ungaria, Gyula, 2009, pp. 8-30 
 
2. Nicoara Toader (studiu), „L’Mort dans le space istoriographique roumain 
contemporain” in vol. Proceedings of Dying and Death in 18th-21th century Europe. 
Second edition, coord. Marius Rotar, Tudor Victor Rosu, Helen Frisby, Cluj-Napoca, 
Editura Accent, 2009, pp. 159-164 
 
3. Nicoara Toader (studiu), “The representation of Royal and Imperial Power; Some 
Historiographical Landmarks”, in Power and Culture. Hegemony, Interaction and 
Dissent, Editor Ausma Cimdina, Jonathan Osmond, Edizioni Plus Pisa University Press, 
2006, pp. 53-67 

 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 

1. Nicoara Toader (capitol), “Aspecte şi probleme ale istoriografiei româneşti 
contemporane (1990-2007)”, in vol.  Mutamenti linguisici, storici e transizione socio-
politica, Sette Citta, Viterbo, 2007, pp. 261-276 
 
2. Nicoara Simona, Nicoara Toader (capitol) “The Modern Nation. Daughter of 
Memory”, in vol. Weighting differences. Romanian identity in the widen Europa context, 
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyme, Editor: Vasile Boariş, Sergiu 
Gherghină, 2009, pp. 140-150 
 

6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 

1. Nicoara Toader (carte de autor),  Sentimentul de insecuritate în societatea 
românească (1600-1830), Editura Accent, Cluj-Napoca, 2006, 580 p. 

 
2. Nicoara Toader (carte de autor), Clio în orizontul mileniului 3 (2). Noi explorări în 
istoriografia contemporană, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2008, 360 p. 

 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
  
 1. Nicoară Toader (antologie), De Concordia scientiarum. Istoria şi ştiinţele sociale în secolul  
             XX, Editura Accent, Cluj-Napoca, 342 p. 
 

2. Nicoară Toader, Alexandru Florin Platon (coeditor), Fernand Braudel, le nouvelle 
istoire et lees Annales en Roumanie. Interferences historiographiques franco-roumaines, 
Editura Accent, Cluj-Napoca, 2008, 190 p. 

 
 
8. Brevete internaţionale 
 
9. Brevete naţionale 
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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 
 

Title: Annals of historical anthropology. People and death in Romanian society  
Author(s): Bobb, CV 
Source: JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES   

             Volume: 2, Issue: 9  Pages: 148-149   Published: WIN 2004 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă : 32 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie : 19 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
 
Prof.dr. NICOARĂ 

Toader 
BADEA M. Marius - 
Dumitru 2008.01.Oct. Societate şi mentalităţi în Oltenia 

Habsburgică 
BOZGA I. Vasile 2008.01.Oct. Românii din Austro-Ungaria şi 

Dinastia de Habsburg 1867-1918 
GAVRILĂ N. Adina - 
Nicoleta 2009.01.Oct. Evoluţia sistemului penitenciar 

GRIGORUŢ V. Vasile - 
Zsolt 2004.01.Nov. Ţara Oaşului între 1861-1918 

(monografie antropologică) 
LEPĂDATU N. Ioana 2009.01.Oct. Publicitatea în presa săsească din 

Transilvania în perioada interbelică 
MORA căs. HOSSU I. 
Ofelia - Angela 2004.01.Oct. Epidemii şi mentalităţi. Holera în 

Transilvania 
NEGUSTOR D. Gheorghe 

2007.01.Oct. 

Oamenii şi Moartea în primul 
război mondial. Sentimente, 
atitudini şi manifestări faţă de 
război 

PETREHUŞ M. Denisa - 
Elena 2009.01.Oct. Sport, loisir şi viaţă de societate la 

saşii din Transilvania (1850-1914) 
POP L. Iulia - Adina 

2008.01.Oct. 
Atitudini şi comportamente 
feminine în mediul românesc din 
Transilvania între anii 1850-1918 

SABĂU S. Alina - Oana 
2009.01.Oct. 

Calamităţi naturale în societatea 
românească în epoca modernă 
(1800-2000) 

ŞUTA P. Alina - Ioana 

2005.01.Oct. 

Societatea rurală românească  din 
Transilvania de la Revoluţia 
paşoptistă la Unirea din 1918. 
Habitat şi alimentaţie 

MUREŞAN I. Virgil 
2004.01.Oct. 

Economie. Spaţiul năsăudean în 
secolul IX şi prima jumătate a 
secolului XX 
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RUS A. Dana - Maria 

2005.01.Oct. 

Căsătoria şi recăsătoria în teritoriul 
regimentului românesc de graniţă în 
epoca modernă. Perspective 
demografice şi antropologice 

MUREŞAN C. Monica 

2006.01.Oct. 

Motivaţia constituirii şi 
deconstruirii cuplului la 
comunitatea greco - catolică din 
Episcopia Cluj - Gherla în a doua 
jumătate a secolului al XIX - lea şi 
începutul secolului XX 

BARTA D. Tunde - Maria 
căs. MARTON 2004.01.Oct. Divorţul în comunităţile protestante 

din Transilvania (sec. al XVIII-lea) 
 DAN V. Maria 2007.01.Oct. Societatea Reghineană şi dilemele 

modernităţii (1850-1950) 
 NABĂR C. Mihaela - 

Loredana 
2005.01.Oct. Proiectele Economice ale Ligii 

Naţiunilor 
 NENIŢOIU G. Ana-Maria 2008.01.Oct. Necrologul în Transilvania în a 

doua jumătate a secolului al XIX, 
începutul secolului XX 

 
Teze susţinute : 
1. BUDRALA D. 
Dumitru Metodologia realizării filmului antropologic 2006 

2. CUCUIET I. Aurel - 
Lucian 

Realităţi social agrare în judeţul Satu Mare 
(1918-1938) 

2006 
 
 
 

 
-  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 
 
  Membru în comitetul ştiinţific al revistei RECHERCHES. Culture et historie dans  

l’Espace Roman, revistă editată de Universitatea din Strasbourg (22, rue René Descartes – 67087 
 Strasbourg Cedex)  
 

8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
 
  Redactor Şef 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 
 Redactor la revista Colloquia - Journal of Central European History, editată de 
 Institutului de Studii Central Europene 

  Redactor Şef al Anuarului Şcolii Doctorale. Istorie. Civilizaţie şi Cultură românească şi  
europeană 
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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) 
   
      2008 – 2011 Membru în echipa de cercetare a grantului CNCSIS de tip PN-II-Idei 
nr. 903/ 2009 condus de Simona Nicoară, Structuri instituţionale şi sensibilităţi sociale în 
România Modernă (sec. XIX-XX), în valoare totală de 859.050 RON 

            2006 – 2008 Membru în echipa de cercetare a grantului CNCSIS condus de                
Sorin Mitu, Geneza identitatilor moderne in Europa Centrala, în valoare totală de  
183.000 RON  

 
          2006 – 2008 Membru în echipa de cercetare a grantului CEEX condus  de Mitu 
Sorin, Geografia simbolica a Europei moderne in context mondial, în valoare totală de 
274.244 RON 
  

11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 

2000 – 2007 Responsabil Naţional pentru programul Cliohnet, (reţea de excelenţă 
didactică europeană a departamentelor de Istorie din peste 60 de universităţi europene), în 
valoare totală de 5.000.000 EURO 
 
2004 – 2012 Responsabil Naţional pentru programul Cliohress, (reţea de cercetare  de 
excelenţă europeană a departamentelor de Istoriae din peste 60 de universităţi europene),  
în valoare totală de 5.000.000 EURO 
 

12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 

2008 – 2011 Director al grantului CNCSIS de tip PN-II-Idei, nr. de contract 904/2009, 
titlul: Statul modern şi problemele mortalităţii. Igienă publică, regimuri alimentare şi 
cimitirele ca spaţiu public (sec. XIX-XX), în valoare totală de 863.995 RON 
 

13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 

Membru fondator şi membru în consiliul de conducere a Asociaţiei Istoricilor din 
Transilvania şi Banat (din 1991 şi până în prezent) 
   

Membru fondator şi membru în Consiliul de conducere al Fundaţiei cultural-
ştiinţifice “Henri Mathias Berthelot” pentru promovarea relaţiilor culturale şi intelectuale 
româno - franceze (din 1996 şi până în prezent) 

 
Din 2007 până în prezent  - membru în Comisia Superioară de diplome, 

specializarea istorei. 
 
Preşedinte (2007-2008), membru (2008-prezent) al Comisiei pentru Curriculum a 

Senatului Un iversităţii “Babeş-Bolyai” 
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Directorul Şcolii Doctorale “Istorie, Civilizaţie, Cultură” (2005-prezent) 
 

 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
 

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 

 7



 8

III. Realizare remarcabilă 
 
 Începând cu anul 2002 am iniţiat şi organizat Seminarul de Antropologie Istorică, o 

structură de cercetare interdisciplinară care are ca obiectiv cultivarea unor cercetări în domeniul 

antropologiei istorice, a mentalităţilor colective, imaginarului social şi a istorie culturale. 

Seminarul reuneşte, alături de profesori consacraţi din ţară şi din străinătate, tineri cercetători şi 

doctoranzi interesaţi de problematicile actuale ale scrisului istoric contemporan.  

 Seminarul susţine revista Caiete de Antropologie Istorică (15 numere editate din 2002), 

care publică în principal numere tematice pe probleme de mare actualitate istoriografică, unele 

dintre ele priorităţi naţionale şi  internaţionale: istoria corpului, istoria alimentaţiei, istoria 

atitudinii în faţa morţii, atitudini şi comportamente demografice, relaţiile omului cu mediul 

natural, ecologie istorică, sentimentul religios, istoria loasirului şi a sărbătorilor, istoria violenţei 

individuale şi colective, rituri-ritualuri-comemorări-celebrări, lumea rurală şi provocările 

modernităţii, etc. Revista seminarului s-a bucurat de o primire entuziastă în mediile istoriografice 

contemporane, fiind recenzată favorabil de principalele reviste de istorie şi cultură din ţară. În 

2008, revista a fost evaluată de către CNCSIS în categoria B, iar în anul 2009 a fost avansată la 

categoria B+. 

 Seminarul publică de asemenea colecţia „Biblioteca de antropologie istorică”, ce are ca 

obiect publicarea unor lucrări de referinţă, sinteze universitare, studii, eseuri , documente, teze de 

doctorat care se circumscriu problematicii antropologiei istorice. Dintre publicaţiile relevante 

amintim: Simona Nicoară, O istorie a secularizării, (vol. I si II), Editura Accent, Cluj-Napoca, 

2005, 2006; Marius Rotar, Moartea în Transilvania în secolul al XIX-lea (vol. I şi II), Editura 

Accent, Cluj-Napoca, 2006; Toader Nicoară, Sentimentul de insecuritate în societatea 

românească (1600-1830), Editura Accent, Cluj-Napoca, 2006; Toader Nicoară, Clio în orizontul 

mileniului trei (2). Noi explorări în istoriografia contemporană, Editura Accent, Cluj-Napoca, 

2009, etc. 

 La fiecare doi ani Seminarul organizează o sesiune internaţională de comunicări 

ştiinţifice, dintre care în anul 2007 Problemele antropologiei istorice contemporane, iar in 2009 

Alcoholism: Historical and Social Issues.  

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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