
                                   ACADEMIA  ROMÂNĂ  FILIALA CLUJ-NAPOCA 
                                     

        România, 400015 Cluj-Napoca, str.Republicii nr.9 

                                           Telefon / Fax: 0264-592363, 0264-596889 

___________________________________________________________________________ 

Nr. 3894/30.12.2015 

 

 

Raport de activitate 

2015 

 

Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române are în componență 7 institute de cercetare, 3 

colective ale unor institute din București, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, 

precum și biblioteci la Blaj și Năsăud: 

 Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” 

 Institutul de Istorie ”George Barițiu” 

 Institutul de Arheologie și Istoria Artei 

 Centrul de Studii Transilvane 

 Institutul de Cercetări Socio-Umane ”Gheorghe Șincai” Târgu-Mureș 

 Arhiva de Folclor a Academiei Române Cluj-Napoca 

 Institutul de Calcul ”Tiberiu Popoviciu” 

 Biblioteca Academiei Române Filiala Cluj-Napoca  

Secții ale institutelor de cercetare: 

 Institutul de Speologie ”Emil Racoviță” 

 Institutul de Geografie  

 Institutul Astronomic 

În cadrul Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române își desfășoară activitatea 257  persoane, 

din care 160,5 cercetători, 52,5 bibliotecari, precum și 44 personal auxiliar, din care 12 

administrativ. 

Pentru realizarea proiectelor europene, din fonduri nerambursabile, au fost angajați pe durată 

determinată un număr de 62  experți. În cadrul contractelor de cercetare din fonduri extrabugetare 

au fost încadrate pe durată determinată 82 persoane. 

Au fost promovaţi în funcţii, pe bază de concurs sau examen, în anul 2015, un număr de 8 

cercetători ştiinţifici, 5 bibliotecari, precum şi 9 salariaţi din cadrul personalului auxiliar. 

Activitățile de cercetare științifică, în cadrul unităților componente,  s-au desfășurat în principal 

în cadrul planurilor de cercetare ale Academiei Române și în conformitate cu etapizarea acestora. 

Ca urmare a specificității institutelor, tematica de cercetare este extrem de vastă și include domenii 
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variate, precum lingvistica, istoria, istoria artei, arheologie, folclor, stiințele sociale, matematică, 

astronomie,geografie și speologie. 

Ținând seama de vastitatea tematicii, reflectată atât prin număr, precum și prin diversitatea 

acesteia, nu vom prezenta stadiul realizării temelor de cercetare. Aceste aspecte au fost cuprinse în 

rapoartele institutelor, către secțiile de specialitate ale Academiei Române. Sunt astfel incluse în 

rapoartele acestora și ca atare nu este cazul a fi dublate prin prezentarea acestora și în raportul 

Filialei Cluj-Napoca. 

Bilanțul statistic evidențiază o activitate de cercetare științifică remarcabilă finalizată prin 

numeroase cărți, articole sau lucrări prezentate la conferințe naționale sau cu participare 

internațională. 

Astfel în anul 2015 activitățile de cercetare din cadrul institutelor componente ale Filialei au 

fost finalizate prin publicarea următoarelor cărți sau articole: 

 Cărți de autor publicate în edituri din străinătate:  3 

 Cărți editate în străinătate: 6 

 Cărți de autor publicate în țară: 24 

 Cărți implicând colective de autori publicate în străinătate: 45 

 Cărți implicând colective de autori publicate în țară: 24 

 Lucrări publicate în reviste cotate  ISI internațional: 58 

 Lucrări publicate în alte reviste din străinătate: 8 

 Lucrări publicate în reviste din țară B: 147 

 Lucrări publicate în volume apărute pe plan internațional: 45 

 Lucrări publicate în volume apărute pe plan național: 217 

 Lucrări prezentate la conferințe internaționale: 189 

 Lucrări prezentate la conferințe naționale: 393 

 Articole apărute în reviste de cultură: 122  

 Ediții critice: 3 

 Recenzii :  8 

 Volume de izvoare: 2 

 Expoziții organizate: 8 

 Conferințe organizate cu caracter  internațional: 6 

 Conferințe organizate cu caracter  național: 16 

 Citări pe plan internațional: 210 

Exemplificăm rezultatele științifice prin unele cărți de autor publicate în edituri din țară și 

străinătate:  
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1. Cosmina- Maria Berindei, Sfârşitul lumii şi destinul postum al sufletelor în imaginarul 

culturii tradiţionale româneşti, Cluj-Napoca, editura Mega, 2015, 408 p. 

 ISBN 978-606-543-652-7. 

2. Petru Neiescu, Dicţionarul dialectului istroromân, vol. II, C-K, Bucureşti, Editura 

Academiei Române, 2015, 359 p. ISBN 978-973-27-2107-0; ISBN ( volum ) 978-973-27-

2511-5. 

3. Andreea Pop, Unităţile frazeologice cu termeni religioşi în română şi spaniolă. O analiză 

comparativ-contrastivă, Cluj Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015, 392 p. ISBN  978-606-

17-0778-2. 

4. Zamfir Dejeu, Jocul fecioresc din România, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Studii 

Europene. 

5. Daniela Deteşan, În lege şi în afara ei. Românii din Transilvania la mijlocul secolului al 

XIX- lea. In Law and Aut of Law. The Transylvanian Romanians in the Middle of the 19th 

Century, ediţie bilingvă româno-engleză, Cluj-Napoca-Gatinau, Editura Argonaut-

Symphologic Publishing, 2015/ ISBN 978-973-109-603-2. 

6. Loránd Mádly, Între reformă şi egală îndreptăţire: aspecte ale activităţilor politico-

naţionale româneşti şi săseşti în deceniul neoabsolutist, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 

Cluj-Napoca, 2014, seria Istorie-Documente-Mărturii nr. XXV, 320 p.  (apărut in 2015, 

neraportat în 2014).  

7. C. Găzdac/Ȧ. Alföldy-Găzdac/M Neagoe/O Neadoe,  Drobeta. The never abandoned city 

of  Roman Dacia ( Cluj-Napoca 2015 ). Mega Publishing House, 274 p. ISBN 978-606-

543-617-6. 

8. C.H. Opreanu/Vl.-A. Lăzărescu, A Roman Frontier Marchetplace at Porolissum in the 

Light of Numismatic Evidence. Contribution to the Knowledge of the Roman Limes 

Economy ( Cluj-Napoca/Zalău 2015 ). ISBN: 978-606-8464-78-7; 978-606-543-648-0. 

9. Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Tămaş, Primul război mondial – perspectivă 

istorică şi istoriografică / World war I – a historical and historiographical perspective 

(coedidare PUC ), 588 p., ISBN 978-606-8694-02-3. 

10 Damian, Otilia Ştefania,  Antonio Possevino e la Transilvania tra censura e autocensura, 

256 p., ISBN 978-606-8694-04-7. 

11 Antonio Faur, Evrei în lagăre şi ghetouri din Europa în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial, ISBN 978-606-8694-08-5. 

12 Vlad Sebastian Rusu,  Evoluţia urbanistică a Clujului  interbelic, 296 p., ISBN 978-606-

8694-07-8. 

13 Marian Zăloagă, Romii în cultura săsească în secolele al XVIII-lea şi al XIX- lea, Editura 
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Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2015, 452 

p., ISBN 978-606-8377-35-3. 

14 Novák Zoltán, Elitek  Háromszéken a 19-20, században.  A politikai,  gazdasági, kulturálsi 

és egyházi  élet  szereplöi. ( Elite în Trei  Sacaune în sec. 19-20. Actorii vieţii politice, 

economice, culturale şi ecleziastice  ), Pro-Print, Miercurea Ciuc, 2015. ISBN 978-606-

556-085-7. 

15 Andrei Marga, (2015),  Universitatea veritabilă, Editura Academiei Române, Bucureşti, 

220 p. 

16 Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai- Baltă,  Xilogravura din cartea românească veche 

tipărită la Bucureşti (1582-1830),  Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, 500 p. 

 

Publicarea în anul 2015 a unui număr mare de cărți, atât de autor  sau de colective  de autori, 

evidențiază o activitate susținută de valorificare  a cercetărilor efectuate, în spectrul larg de  

tematici de cercetare, realizate în unitățile din cadrul Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române. 

Față de anul 2015, numărul de lucrări publicate în reviste cotate  internațional a crescut precum 

și numărul de citări în literatura de specialitate, fiind astfel  mult mai vizibile cercetările efectuate 

în țara noastră. 

Au fost organizate în unitățile Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române un număr de 6 

conferințe științifice la nivel international, numărul de participanți din alte tări crescând 

considerabil. Totodată au fost organizate un număr de 16  Conferințe Naționale. 

În plus, față de planul de cercetare stabilit de secțiile de specialitate ale Academiei Române, în 

cadrul institutelor Filialei Cluj-Napoca, au fost derulate în anul 2015  un număr de 17 granturi de 

cercetare în valoare de 2.845.332,77  RON.  Menționăm că acestea au fost  realizate integral, 

rezultatele obținute fiind bine apreciate. Au fost finalizate unele contracte de cercetare 

extrabugetare cu tematici specifice activităților din institute  ( Arheologie, Speologie, Centrul de 

Studii Transilvane )  în valoare de  200.643,06 RON. S-au încasat venituri ca urmare a unor 

solicitări externe privind activități in cadrul Bibliotecii Academiei Filiala Cluj-Napoca  sau  

Institutul de Lingvistică, ( 3.988 RON)  precum și taxe de doctorat ( 5.300 RON). 

În cadrul  Filialei  Cluj-Napoca a Academiei  Române, în  anul  2015  s-au derulat contracte 

europene, din fonduri nerambursabile, astfel: 

- POSDRU 137832:       4.768.013,57  RON   

- POSDRU 134193:       1.142.940,27  RON 

- POSDRU 127928:           207.820,57 RON 

- POSDRU 132400:           351.598,02 RON 

- Biblioteca Digitală, premise și concepte, 6.633,16 RON, Mecanisme SEE Fonduri 
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Norvegiene,  

- covenituri IJSEE 178.263,05 RON. 

- Proiect Strategia de Dezvoltare a României : 42.362,82 RON. 

- Grant acordat pentru Zilele Academiei Române 2015 : 10.000 RON. 

Membrii Academiei Române din cadrul Filialei, în anul 2015 au desfășurat o activitate 

științifică deosebită.  Sintetic,  aceasta poate fi prezentată prin prisma lucrărilor științifice sau cu 

caracter cultural apărute, precum şi  a cărților publicate în perioada menționată : 

 -  Cărți de autor publicate în străinătate :  1 

      -  Cărţi de autor publicate în ţară : 11 

 -  Cărți editate în străinătate :  2 

 -  Cărţi editate în ţară :   12 

 -  Lucrări publicate în reviste ISI cotate internaţional :  66 

 -  Lucrări apărute în alte reviste din străinătate  :  4   

      -  Lucrări apărute în reviste indexate BDI :   4 

 -  Capitole de cărţi apărute în străinătate  :  3 

 -  Capitole de cărţi, publicate în ţară  :  5 

 -  Articole publicate în cărţi  apărute în străinătate :  5 

 -  Articole publicate în cărţi apărute în ţară :  26 

 -  Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale : 35 

 -  Lucrări prezentate la conferinţe organizate în ţară :  33 

 -  Articole  apărute în reviste şi ziare de cultură :  54 

 -  Brevete de invenţie :  1 

 -  Compoziţii muzicale  :  2 

      -  Citări în literarură de specialitate :  1.772 

 

Biblioteca Academiei Române Filiala Cluj-Napoca,  prin donații sau schimburi s-a 

îmbogățit cu 2009 cărţi, precum şi  2.852 periodice, s-au catalogat în sistemul  QULTO, 5.493 

exemplare, din care carte veche fond  Blaj, 4.510 titluri, precum şi carte modernă 983 titluri. S- au  

introdus în catalogul electronic periodicele  obţinute prin schimb internaţional direct, 1.079 

volume,  precum şi centralizat, 294 volume. S- a realizat scanarea  a 1.930 pagini de carte, în 

special veche.  

Au fost servite către cititori  5.680 unităţi, din care 4.111 de  unităţi  carte  şi 1.569 de 

periodice. 

În cadrul Bibliotecii au fost organizate  9 expoziţii printre care : 

       -     Literatura arabă în colecţiile Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca 
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-     Ars Medica, cărţi de medicină din secolele  XVI  - XVIII în colecţiile Bibliotecii 

-     Sanscrita, limba mantrelor 

-   Expoziţie de carte , lucrări publicate de membrii Academiei Române Filiala Cluj-

Napoca, precum şi de către Editura Academiei Române. 

La cursurile organizate în cadrul proiectului POSDRU, din personalul bibliotecii, au 

participat 7 persoane, fiind instruite drept  manager de  proiect, de  operator  introducere, 

prelucrare şi editare  date, precum şi de formator. 

Creditele bugetare aprobate de la bugetul de stat în sumă de 137.843,48 au fost folosite 

pentru : 

 înlocuirea geamurilor exterioare şi zugrăvirea încăperilor aferente  la Institutul de 

Lingvistică 100.000 RON. 

 finalizarea proiectului “ reparaţii capitale “ acoperiş, faţadă şi fundaţie la imobilul 

din str. Repubicii, sediul serviciilor funcţionale şi a Institutului Arhiva de Folclor, 

25.660 RON. 

 achiziţionarea unei staţii de lucru cu periferice şi un sistem desktop  pentru 

Aparatul Funcţional, 12.183,40 RON. 

În cadrul programelor europene derulate de către Academia Română Filiala Cluj-Napoca,    

     s-au amenajat două săli la Biblioteca Academiei, dotate cu tehnică de calcul. 

În cadrul contractelor extrabugetare s-au achiziţionat echipamente de calcul, imprimante, 

scanere.  

Fondurile primite de la Academia Română nu acoperă decât 25 % din cheltuielile curente. 

Acestea ajung doar pentru plata gazului şi a curentului electric. Diferenţele au fost acoperite din 

regiile la contractele extrabugetare. Este necesar pentru viitor de a se aloca mai multe fonduri 

pentru cheltuieli curente. Majoritatea contractelor extrabugetare, vor fi finalizate în luna septembrie 

2016, şi ca atare, sumele obţinute din regiile la contracte vor fi mult diminuate. 

   

 

 

 

 Academia  Română Filiala Cluj-Napoca 

Preşedinte, 

Acad.Emil Burzo 

 


