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1mesajul pReșediNtelui  
Filialei Cluj-NapoCa a aCademiei RomâNe,  

aCad. doRu pamFil

Publicarea acestui Raport anual al activității științifice derulate în anul 2021 de către instituțiile Filialei 
Cluj-Napoca a academiei Române își propune să continue o veche tradiție, la care s-a renunțat odată 
cu trecerea în noul Mileniu al digitalizării informațiilor. S-a continuat desigur cu întocmirea acestor 

rapoarte, ele fiind trimise anual de fiecare instituție la Secția aparținătoare academiei Române. anual și 
Filiala a trimis raportul financiar-administrativ, care cuprinde și date statistice privind activitatea științifică 
a instituțiilor, dar fără ca acestea să mai fie reunite într-un volum unitar. am fost astfel privați de o lectura-
re și informare de ansamblu a activităților și rezultatelor științifice obținute de cele 11 instituții academice 
clujene. Într-o perioadă în care activitatea științifică se află într-o acerbă competiție, mai ales într-un mediu 
academic de excelență ca cel clujean, activitatea de cercetare din Filiala academiei Române nu a putut fi 
integrată în clasamente sau raportări privind potențialul său științific local sau regional. S-a considerat că o 
informare comprehensivă a potențialului științific și cultural al activității celor 150 de cercetători din Filială 
ar da posibilitatea unei mai bune integrări în activitățile de ansamblu a universităților, instituțiilor de cer-
cetare și a companiilor de profil, în vederea unor posibile extinderi a colaborărilor existente.

Cu ocazia reorganizării spațiului și a unor reparații curente la sediul Filialei am avut surpriza să desco-
perim că un astfel de Raport anual al Filialei există, într-o bogată colecție, începând cu anul 1958. Hârtia 
deja îngălbenită a acelor timpuri, dar și cea a deceniilor care au urmat, a păstrat mărturia multor din 
realizările remarcabile din acea perioadă, peste care s-a așternut uitarea. pe lângă Rapoartele anuale 
ale academiei Române am regăsit și rapoartele trimestriale ale instituțiilor academice clujene, trecute 
dea lungul vremii prin diferite forme de reorganizare. probabil și această nouă încercare de evidențiere 
a rezultatelor anuale va rămâne îngălbenită peste decenii, știința având o rată de înnoire a rezultate-
lor cercetărilor în competiție directă cu cea a evoluției cipurilor. Considerăm totuși că și în prezent mai 
este actuală această formă tipărită a informațiilor privind rezultatele cercetărilor cu scopul de a creștere   
vizibilitatea acestora, chiar dacă întregul Raport este accesibil în format electronic pe site-ul Filialei.

am dorit să reluăm această formă clasică de informare privind activitatea științifică a Filialei Cluj- 
Napoca a academiei Române și pentru a avea o imagine de ansamblu a potențialului științific dar și pen-
tru a putea sintetiza, în final, totalitatea realizărilor științifice și culturale obținute pe parcursul unui an. 
aceste rezultate raportate, în prezent, doar nivelului național al academiei Române, prin intermediul 
Secțiilor, desigur este impresionant, clasând instituția în topul performanțelor științifice. prezentul Raport 
se dorește a fi o ofertă adresată mai mult instituțiilor locale și regionale, probabil mai tentante de o posi-
bilă colaborare cu o Filială a academiei Române mai accesibilă geografic. 

activitatea și rezultatele prezentate sunt în acord cu profilul instituțiilor existente, focalizat în special 
pe domeniile fundamentale ale științei și culturii. Se regăsesc astfel programe de cercetare și realizări doar 
din domeniile culturii, științelor exacte, științelor vieții, umaniste și sociale. acestea sunt prezentate conform 
raportărilor primite de la cele șapte institute de cercetare din spațiul transilvan, cele trei colective de cerce-
tare clujene, aparținând de institute cu sediul în București și a Bibliotecii academiei Române din Cluj-Napoca. 

Dorim să menționăm că academia Romană prin Filiala sa din Cluj-Napoca derulează și un important 
program de învățământ universitar la nivelul Școlilor doctorale, unele rezultate raportate având  ca și 
colaboratori atât pe cei 10 conducători de doctorat cât și pe cei 37 doctoranzi, aflați în diferite stagii de 
pregătire. 

Subliniem, în mod deosebit, și contribuția științifică a celor 33 de membrii ai academiei Române din 
Filiala noastră, unii dintre ei cu o remarcabilă recunoaștere internațională, fiind considerați ca cei mai 
apreciați 2% din lume în domeniile lor de specialitate.
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am adăugat la Raportului de activitate a Filialei Cluj-Napoca și lista tematicilor de cercetare pentru 
anul 2021, aprobate de către academia Română precum și lista tematicilor de cercetare naționale și inter-
naționale câștigate prin competiție. aportul științific și financiar al acestor contracte extrabugetare, în 
valoare totală de 5.444.636 lei, a fost unul substanțial, fiind mai mare cu 48% comparativ cu cel din anul 
precedent. aceste resurse suplimentare au permis extinderea cercetărilor planificate de academia Ro-
mână cu tematici noi. pentru derularea acestor programe s-a reușit angajarea suplimentară, pe perioadă 
determi nată, a 105 cercetători care au contribuit de asemenea la raportarea rezultatelor evidențiate în 
acest volum.  

Raportul Filialei Cluj-Napoca redă și modul cum au fost utilizate fondurile bugetare și extra bu  getare 
în valoare totală de 26.277.620 lei, sumă, care deși este mai mare cu 14% față de anul trecut, o conside-
răm insuficientă pentru valorificarea potențialului științific existent în instituțiile noastre. Cu toate aces-
tea, în condițiile unui an deosebit de dificil pentru angajații Filialei, cu multe activități desfășurate prin 
telemuncă datorită pandemiei, s-a reușit îndeplinirea tuturor obiectivelor de cercetare contractate, fapt 
ce va permite continuarea unor cercetări și în anii viitori, contractarea de noi tematici precum și finaliza-
rea cu succes a proiectelor existente. Faptul că s-a reușit susținerea a 12 concursuri pentru posturi sau 
poziții noi de cercetare, în condițiile bugetului auster alocat, demonstrează că încă mai există resurse de 
a gestiona responsabil banii publici în interesul instituțiilor și a personalului de cercetare și administrativ 
din academia Română.  

in final dorim să reamintim că la sfârșitul Raportului anual pentru 2021 este trecut și cuprinsul mani-
festărilor ce au avut loc cu ocazia evenimentului central al activității anuale organizate de instituțiile din 
Filiala Cluj-Napoca, ”Zilele academice Clujene”. Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul lunilor octombrie 
- noiembrie și a cuprins numeroase simpozioane, mese rotunde și workshop-uri la care au participat cer-
cetători din țară și străinătate care au contribuit cu 321 de lucrări științifice la reușita acestui eveniment 
tradițional. Evenimentul a prilejuit și comemorarea unor aniversări recente: 100 de ani de la înființarea 
institutului de istorie ”Gheorghe Bariț”, 90 de ani de activitate ai ”arhivei de Folclor a academiei Roma-
ne”, 70 de ani de istorie ai institutului de Calcul ”Tiberiu popovici” și 30 de ani de la constituirea ”Centrului 
de Studii Transilvane”. 

pentru rezultatele obținute dorim să mulțumim tuturor celor 250 de angajați ai Filialei, din toate 
compartimentele, cărora le dorim un an mai bun, cu sănătate, cu resurse și realizări pe măsura efortului 
colectiv depus. 

acad. Doru paMFil,  
președintele Filialei Cluj-Napoca a academiei Române

Raport de activitate Secția de Istoria Artei Filiala Cluj a Academiei Române, trimestrul III anul 1963



Filiala din Cluj-Napoca a academiei Române a luat ființă în anul 1948, în contextul restructurărilor 
care aveau loc atunci la nivelul înaltului for științific și de cultură și al învățământului superior româ-
nesc. legea învățământului din 1948 și crearea noii academii, a R.p.R., în același an, au determinat 

scoaterea din sistemul universităților a institutelor de cercetare științifică, înființate în perioada interbe-
lică în cadrul celor patru universități existente în România (București, iași, Cluj și Cernăuți) și organizarea 
lor ca institute independente, ele primind exclusiv sarcini de cercetare științifică. Dacă în București, unde 
funcționa sediul academiei Române, institutele respective au devenit de sine stătătoare, având personali-
tate juridică până astăzi, în centrele universitare din iași și Cluj s-au înființat Filiale ale academiei Române, 
cărora le-au fost subordonate institutele de cercetare științifică, aflate până atunci în componența univer-
sităților din centrele respective. Filiala Cluj-Napoca a academiei Române este o instituție de interes public 
național, de cercetare în domeniile fundamentale ale științei, cu personalitate juridică de drept public, ce 
funcționează în prezent în baza legii 752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea aca-
demiei Române, republicată și a Statutului academiei Române adoptat de adunarea Generală și publicat 
în Monitorul oficial al României, partea i, nr. 617 din 14 septembrie 2009. 

institutele de cercetare aflate în subordinea Filialei Cluj-Napoca a academiei Române au fost înființa-
te de Consiliul Dirigent în anul 1920, imediat după înfăptuirea Marii uniri. S-a avut în vedere dezvoltarea 
culturii și științei românești în spațiul transilvan, în condițiile în care cultura și civilizația românească au 
fost îngrădite de-a lungul timpului. obiectul de activitate al institutelor de cercetare din cadrul Filialei Cluj-
Napoca constă în promovarea și dezvoltarea cercetărilor științifice în domeniile fundamentale ale științei 
și culturii, în cadrul programelor de cercetare ale academiei Române și ale altor entități. activitățile de 
cercetare se finalizează prin articole științifice, dicționare, cărți, monografii, lucrări prezentate la simpo-
zioane naționale sau internaționale în domenii precum: cultura, științele exacte, științele vieții, umanis-
te sau sociale. unitățile Filialei Cluj-Napoca a academiei Române colaborează cu unități economice, de 
cercetare, învățământ sau autorități locale în rezolvarea unor probleme majore impuse de dezvoltarea 
societății contemporane la nivel regional (Transilvania), precum și local.

Ca forma de organizare teritorială, Filiala Cluj-Napoca reunește 7 institute de cer cetare din spațiul transil-
van (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” din Târgu-Mureș, arhiva de Folclor a academiei Române, institutul de Calcul „Tiberiu popoviciu”), 3 co-
lective de cercetare (institutului de Speologie „Emil Racoviță” – Compartimentul din Cluj-Napoca, Centrul de 
Cercetări Geografice și observatorul astronomic Cluj), Biblioteca academiei Române din Cluj-Napoca, precum 
și biblioteci la Blaj, Năsăud și Târgu-Mureș. Filiala coordonează activitatea de cercetare a unor centre înființate 
în spațiul transilvan precum în județele Harghita, Maramureș, Sălaj, Târgu-Mureș sau oradea.

InstItutul de lIngvIstIcă  
şI IstorIe lIterară „sextIl PuşcarIu”

institutul de lingvistică și istorie literară „Sextil pușcariu” și-a axat cercetările pe tematici legate de 
lexicografie, filologie română, istorie literară, precum și geografie lingvistică. În acest context, cercetătorii 
acestui institut au contribuit la elaborarea „Dicționarului limbii române”, „Enciclopedia literaturii române 
vechi”, „Noul atlas lingvistic român. Crișana”, precum și la antologia de texte „Scoala ardeleană”. Volume-
le elaborate contribuie la o mai bună cunoaștere a evoluției literaturii române vechi precum și recente. 

2Filiala Cluj-NapoCa a aCademiei RomâNe
activitatea de ceRcetaRe
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atlasul lingvistic pune în valoare lexicul folosit pe tărâmurile țării Crișului. prin publicațiile institutului, pre-
cum „Dacoromania”, „Dacoromania litteraria”, „Caietele Sextil pușcariu”, „Nyelv-és irodalomtudomány 
Közlemények” se pun în valoare rezultatele importante ale culturii românești, integrate într-un context 
internațional. institutele cu profil istoric și arheologic, componente ale Filialei din Cluj-Napoca a academi-
ei Române, au realizat cercetări importante privind istoria acestui colț de țară – Transilvania.

InstItutul de IstorIe „george BarIţIu”

institutul de istorie „George Barițiu” a publicat documente privind istoria României sub formă de cor-
pusuri de izvoare și instrumente de lucru (dicționare, enciclopedii) ale diferitelor epoci istorice. a pus în 
circuitul istoriografic documente esențiale pentru reconstituirea trecutului și avansul istoriografiei Tran-
silvaniei, pe plan național și internațional, prin realizarea unor importante lucrări precum „Documenta 
Romaniae Historica”, „izvoarele Răscoalei lui Horea – Seria B. izvoare narative”, „Seria C. Diplomataria”, 
„Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1751”, „Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române. Seria C. 
Transilvania”, „Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849–1918”. o altă 
componentă importantă o reprezintă contribuțiile aduse la „Tratatul de istoria Românilor”.

centrul de studII transIlvane

În cadrul Centrului de Studii Transilvane, s-a publicat lucrarea istoria Transilvaniei în limbile română și 
engleză, una dintre cele mai importante lucrări privind acest spațiu geografic. a pregătit spre publicare 
documentația delegației României la Conferința de pace de la paris (1945-1946). Rezultatele cercetărilor 
au fost diseminate, prin publicarea acestora în reviste de largă circulație internațională. 

InstItutul de arheologIe şI IstorIa arteI

cercetătorii din cadrul institutului de arheologie și istoria artei au realizat lucrări importante privind 
reconstituirea procesului de formare a poporului român, a rolului său în istorie și a patrimoniului artistic 
original. institutul a obținut rezultate importante privind limesul Roman. Rezultatele sunt publicate în 
limbi de largă circulație internațională. arheologii au desfășurat, de asemenea, ample cercetări de descăr-
care arheologică, la solicitarea autorităților locale și centrale. Cercetările efectuate contribuie esențial la 
evidența și protecția patrimoniului  național. S-a elaborat un volum privind istoria artei, în arealul transil-
van, care pune în evidență geniul creator al poporului român.

InstItutul de cercetărI socIo-umane „gheorghe şIncaI”  
dIn târgu mureş

institutul de Cercetări Socio-umane „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș și-a axat activitatea pe aspecte 
esențiale ale istoriei din spațiul central și sud-estic al Transilvaniei. a promovat cercetări complexe dedi-
cate istoriei culturii, istoriei ideilor, istoriei bisericii, având ca domeniu prioritar istoria formării, selecției și 
mobilității elitelor intelectuale. În anul 2018, colectivul institutului, a publicat, printre altele, „intelectualii, 
construcția națiunii și a statului național (1744-1918)”, precum și studii în limbi de circulație internaționa-
lă, prin care să se facă cunoscute aspecte esențiale din istoria județului Mureș și a celor învecinate.

arhIva de Folclor a academIeI române

institutul „arhiva de Folclor a academiei Române” a realizat cercetări de teren, cu precădere în spațiul 
multietnic și multicultural al Transilvaniei, ajungând la un patrimoniu științific de 800000 de documente 
etnografico-folclorice, fapt ce a făcut posibilă elaborarea lucrărilor fundamentale ale domeniului, precum 
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„Corpusul folclorului românesc”, „Bibliografia etnografiei și folclorului românesc”, „Monografiile etnologi-
ce zonale”, „Tipologia melodiilor populare din Transilvania”, „Tipologia și corpusul dansurilor românești”. 
institutul este implicat în realizarea bazei informatizate de date, privind „Răspunsurile la chestionarele 
etnografice realizate între anii 1930-1948” și a publicat un volum de studii etnomuzicologice.

centrul de cercetărI geograFIce

Centrul de Cercetări Geografice a efectuat cercetări asupra depresiunii Transilvaniei și Munților apuseni, 
realizând unele monografii geografice a unor localități din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj, alba și 
Harghita. S-a implicat, împreună cu autoritățile locale, la dezvoltarea bazei de date privind turismul în ju-
dețul Cluj (Valea arieșului, rezervația naturală Cheile Turzii – Cheile Turenilor și Raportul de mediu pentru 
puG apahida). S-a implicat profund în planificarea și amenajarea teritoriului, a strategiilor de dezvoltare 
regională în spațiul transilvan.

InstItutul de sPeologIe „emIl racovIţă”  
– comPartImentul dIn cluj-naPoca

Cercetătorii care își desfășoară activitatea în cadrul Compartimentului din Cluj- Napoca al institutului de 
Speologie „Emil Racoviță” sunt implicați în desfășurarea unor proiecte de cercetare de frontieră, transdis-
ciplinare având ca teme monitorizarea microbiologică și faunistică a peșterilor, studiul peșterilor de ghea-
ță, evaluarea patrimoniului natural subteran. Sunt studiate atât peșteri din România, cât și din alte țări, 
prin numeroase colaborări externe. Rezultatele cercetărilor efectuate sunt bine apreciate pe plan inter-
național, apărând lucrări și volume care au ca scop reconstituirea trecutului și prezentului ecologic al 
ansamblului de peșteri, precum și efectele factorului climatic.

InstItutul de calcul „tIBerIu PoPovIcIu”

institutul de Calcul „Tiberiu popoviciu” desfășoară activități de cercetare în analiza numerică (programe 
de calcul complexe), cu rezultate publicate fie ca monografii în edituri importante pe plan internațional 
(precum editurile Springer și Birkhauser), fie ca articole științifice în reviste de specialitate de vârf în mate-
matica aplicată (SIAM Review, Numerische Mathematik, Advances in Water Resources, Journal of Compu-
tational Physics, ș.a.). Recent a avut un important protocol de colaborare cu institutul Forschungszentrum 
Jülich (Germania) privind modelarea curgerii poluanților în medii poroase, cu realizare de programe de 
simulare la supercalculatoare. 

oBservatorul astronomIc dIn cluj-naPoca

Cercetarea științifică, realizată în cadrul observatorului astronomic Cluj, s-a desfășurat în cadrul unor 
programe precum „Cercetări de astrofizică solară, stelară, galactică, extragalactică  și cosmologie”, „Studii 
de astrometrie și mecanică cerească”, „Studii de istoria și învățământul astronomiei”. Rezultatele cerce-
tării științifice din cadrul acestor programe de cercetare s-au concretizat prin publicarea rezultatelor în 
reviste internaționale și integrate în contextul general al cercetărilor astronomice la nivel global.

BIBlIoteca academIeI române dIn cluj-naPoca

În cadrul Bibliotecii academiei Române din Cluj-Napoca se realizează, pe lângă activitățile specifice, cer-
cetări fundamentale, menite să promoveze fondurile de patrimoniu și de tezaur deținute: manuscrise, 
incunabule, codice medievale, etc. astfel, în această instituție s-a realizat ediția Bibliei lui petru pavel 
aron, ediții ale operelor Școlii ardelene, sinteze privitoare la cartea veche românească din imperiul Habs-
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burgic sau la codicele medievale etc. Numeroase alte valori bibliofile se află în plin stadiu de cercetare, în 
vederea valorificării editoriale: manuscrisele orientale, însemnările cărților vechi românești vechi etc. De 
asemenea, Biblioteca este implicată în proiecte de cercetare naționale și internaționale.

Membrii academiei Române din cadrul Filialei desfășoară o bogată activitate de cercetare științifică 
concretizată prin valoroase publicații. Stau mărturie numărul mare de recunoașteri pe plan internațional 
a realizărilor acestora și faptul că îi regăsim printre cei mai apreciați 2% oameni de știință din lume, în 
diferite domenii de specialitate.

acad. Emil BuRzo,  
președinte de onoare al Filialei Cluj-Napoca a academiei Române



3iNstituțiile de CeRCetaRe 
ale Filialei Cluj-NapoCa

iNstitutul de istoRie  
„GeoRGe BaRițiu”

Întemeiat la 2 februarie 1920 sub titulatura de institutul de istorie Națională și plasat inițial sub egida 
universității din Cluj, actualul institut de istorie „George Barițiu” continuă activitatea institutului de is-
torie Națională din perioada interbelică, cu un specific aparte, bine definit, cel al cercetării fundamen-

tale, respectiv publicarea de corpusuri de documente privind istoria medievală, premodernă, modernă și 
contemporană a României. Între 1920-1940, institutul a funcționat la Cluj, iar între 1940-1945 la Sibiu și 
din nou la Cluj, din 1945 până astăzi. În primii 25 de ani de existență, pe care o numim perioada istorică, 
institutul de istorie Națională, prin personalul științific de mare valoare, a publicat cărți, volume de docu-
mente și studii numeroase referitoare la istoria Transilvaniei din Evul Mediu până în contemporaneitate. 
În aceste etape de pionierat, personalul științific al institutului de istorie Națională a colaborat din plin 
cu catedrele de istorie ale universității, de asemenea, profesorii almei Mater au publicat și au sprijinit 
revistele și colecțiile institutului care, pe deasupra, și-a coroborat eforturile și rezultatele notabile ale 
muncii științifice cu cele ale creațiilor de profil, nu mai puțin prestigioase, obținute de institutul de istorie 
universală și cel de Studii Clasice.

la 1 mai 1949 institutul a primit denumirea de institutul de istorie şi Filosofie din Cluj al academiei 
Române. Cu acest prilej au fost incluși în compunerea sa unii specialiști de istorie universală, est-euro-
peană, studii clasice de la Centrul de studii și cercetări privitoare la Transilvania, ce fusese înființat la Sibiu 
în 1943. În pofida unor ingerințe politice stânjenitoare, institutul a reușit să continue, în liniamentele ei 
esențiale, tradiția interbelică și să publice numeroase cărți, studii, tomuri de documente, de inscripții anti-
ce, bibliografii cu problematici și subiecte variate, de la istoria veche și antică, până la cea contemporană. 
institutul a beneficiat în această nouă perioadă a existenței sale de prestigiul unor directori din rândul 
academicienilor români, cum au fost Constantin Daicoviciu și Ștefan pascu. această tradiție, care îi are 
ca precursori pe vestiții directori interbelici ioan lupaș și alexandru lapedatu, este continuată astăzi prin 
directorii care s-au succedat: aurel Răduțiu, Camil Mureșanu, Nicolae Edroiu, ioan Bolovan.

Începând din 1975 institutul a fost trecut în componența universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
până în ianuarie 1990 când, în urma hotărârii luate de adunarea Generală, a revenit în componența aca-
demiei Române, avându-l ca director pe aurel Răduțiu. a urmat apoi Hotărârea Guvernului nr. 1366/27.
Xii.2001 prin care institutul de istorie din Cluj-Napoca se unifica prin fuziune cu Centrul de cercetări so-
cio-umane sub numele de institutul de istorie „George Bariţiu” al academiei Române, instituție publică 
cu personalitate juridică (cu sediul în str. Napoca nr. 11). De atunci s-au creat în cadrul instituției două 
departamente distincte, unul pentru istorie și  celălalt pentru științele socio-umane, cu administrație și 
conducere unică. Departamentul de Cercetări socio-uma ne (DCSu) funcționează în cadrul institutului de 
istorie „George Barițiu” al academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, și este – ca origine, orientare generală 
și stil de lucru – succesorul legitim al unor importante unități de cercetare de profil, în care și-au desfășu-
rat activitatea remarcabile personalități ale științei și culturii românești. DCSu este condus de un director 
adjunct și cuprinde următoarele colective de cercetare: Filosofie, psihologie și Științe ale Educației, Soci-
ologie, Științe juridice și Economice.

Ca instituție științifică de rang academic, încă de la înființarea sa, institutul și-a propus editarea unei 
reviste de specialitate sub forma unui „anuar” care să reunească și să promoveze în mediile științifice cele 
mai largi, rezultatele cercetărilor întreprinse de istoricii preocupați de temele de interes major pe care 
le abordau. Consacrat de la început sub denumirea de „anuarul institutului de istorie Națională”, apoi 
cu alte mici modificări de denumire, revista a reprezentat de-a lungul timpului oglinda cea mai fidelă a 
activităților științifice realizate de membrii institutului, deschizându-se apoi treptat tuturor istoricilor din 
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România, iar în perioadele mai recente, istoricilor din afara României cu preocupări convergente profilului 
revistei, legate de istoria acestui spațiu. În prezent, Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-
Napoca, cuprinde două serii distincte, Series Historica și Series Humanistica, fiind indexat în prestigioase 
baze internaționale de date (EBSCo, Erihplus, CEEol). Din anul 2010 noul sediu al institutului se află  pe 
strada M. Kogălniceanu nr. 12-14 din Cluj-Napoca. (foto). În prezent, personalul institutului cuprinde un 
număr de 22 de cercetători la Departamentul istorie și 16 la DCSu.

*

la începutul lunii februarie 2020, institutul de istorie „George Barițiu” a sărbătorit, alături de univer-
sitatea Babeș-Bolyai, cei 100 de ani de la înființare, respectiv de la inaugurarea cursurilor universității 
românești de la Cluj. Gala de deschidere a acestui eveniment a fost găzduită de aula Magna a universității 
Babeș-Bolyai, în prezența unui public numeros, format din personalități ale vieții academice, științifice și 
culturale din întreaga țară, reprezentanți diplomatici străini acreditați la București, ai arhivelor Naționale 
ale României, ai institutelor de istorie din țară și străinătate, universități, muzee, instituții de cultură, pre-
cum și reprezentanți ai mediului de afaceri din Cluj-Napoca. 

partea cea mai consistentă a manifestărilor a reprezentat-o Conferința internațională Istoria și scri-
sul istoric azi: opțiuni metodologice, paradigme, agendă, o manifestare științifică de amploare cu 232 de 
participanți din majoritatea centrelor universitare, academice, muzee, arhive, instituții de cultură din țară, 
precum și istorici din austria, Germania, Serbia, Spania, Republica Moldova, ungaria.  a fost una dintre 
cele mai ample manifestări științifice organizate de institutul nostru în cele zece decenii de existență. un 
moment aparte al Conferinței l-a reprezentat masa rotundă cu tema Institutul de Istorie din Cluj la 100 de 
ani de existență: oameni, fapte, evenimente memorabile, desfășurată în aula „Ferdinand” a universității 
Babeș-Bolyai. prezentările din cadrul conferinței s-au concretizt ulterior în volumul Istoria și scrisul istoric 
azi. Opțiuni metodologice. Paradigme. Agendă. Lucrările Conferinței internaționale din 2-5 februarie 2020 
dedicată Centenarului Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca, editori: Susana andea, iosif 
Marin Balog, adelina Chișu, Ela Cosma, adrian Crivii, attila Varga, Cluj-Napoca, Editura Școala ardeleană, 
2020, 1019 p. Volumul reunește peste 75 de studii grupate în tematici variate, care evidențiază deschide-
rea institutului spre cercetarea interdisciplinară de înalt nivel: istoria elitelor, antropologie, demografie, 
istorie economică, istorie socială, istoria culturii și a mentalităților, etnografie, relații internaționale,  ar-
hitectură, francmasonerie etc.

În anul 2020 institutul de istorie „George Barițiu” a marcat, pe lângă Centenarul propriei existențe și 
cei 100 de ani de la semnarea tratatului de la Trianon care a consfințit granițele României Mari: Cu acest 
prilej s-a derulat proiectul interviurile Centenar Trianon 1920-2020 în parteneriat cu TVR Cluj. au parti-
cipat istorici de prestigiu  din Cluj-Napoca și din țară care au analizat din diverse perspective implicațiile 
și semnificațiile Tratatelor de pace în configurarea Europei interbelice a națiunilor. Tot în acest context 
trebuie amintit un proiect editorial de excepție, Trianon,Trianon! – Un  secol de mitologie politică revizio-
nistă, Vasile pușcaș, ionel N. Sava (coord.), Cluj-Napoca, Editura Școala ardeleană, 2020, 404 p.

De asemenea, dintre rezultatele notabile consemnate cu acest prilej, consemnăm Dicționarul mem-
brilor Institutului de istorie din Cluj (1920-2020), coord. Mara Mărginean, Mirela popa-andrei, attila Var-
ga, Cluj-Napoca, academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2020, 588 p., Volumul reprezintă un 
prețios instrument de lucru, în fapt, o lucrare cu caracter enciclopedic concepută ca un tribut de prețuire 
și respect față de toți cei care au servit în decurs de un secol o instituție emblematică și de referință pentru 
cercetarea istoriei Transilvaniei și a spațiului românesc în general. 

Centenarul institutului de isotrie „George Barițiu” a reprezentat, între multe altele, și ocazia ide-
ală pentru a reconsolida parteneriate cu instituții culturale și academice de prestigiu sau cu nume de 
rezonanță din lumea clujeană a business-ului actual. Fiecare a înțeles să vină mai aproapre de noi și să 
suțină cu generozitate cel mai vechi și totodată, cel mai prestigios institut de istorie din România. aseme-
nea parteneriate reprezintă o deschidere necesară spre comunitate și principalii ei actori, alături de care 
suntem în măsură să construim proiecte durabile și sustenabile care să fie de impact deopotrivă pe plan 
local, național și internațional. 

prof. univ.dr. ioan Bolovan
membru corespondent al academiei Române

directorul institutului de istorie „George Barițiu”



iNstitutul de liNGvistiCă  
și istoRie liteRaRă 

„sextil pușCaRiu“

B eneficiind de o bogată tradiție, fiind înființat imediat după Marea unire, la 1 octombrie 1919, sub 
numele de Muzeul limbii Române, institutul de lingvistică și istorie literară „Sextil pușcariu” al 
academiei Române din Cluj-Napoca continuă și astăzi marile obiective umaniste trasate de către 

ctitorul său în urmă cu mai bine de 100 de ani. Desigur, au fost implementate în acest răstimp mai multe 
proiecte noi, dar direcțiile și strategiile de cercetare gândite atunci de Sextil pușcariu au rămas ca niște 
autentice linii de forță ale oricărui demers creator din sfera actuală a filologiei.

Cele două coordonate de bază ale lin gvisticii tradiționale – lexicografia și dialectologia limbii româ-
ne – fundamentate de Sextil pușcariu au polarizat și în perioada contemporană preocupările lingviștilor 
clujeni. După ce a participat, începând din deceniul șase, la întocmirea Dicționarului limbii române literare, 
colectivul clujean de lexicologie și lexicografie română a fost angrenat la elaborarea monumentalului Dic-
ționar al limbii române, lucrare care a presupus o strânsă colaborare cu institutele similare din București și 
din iași. la Cluj au fost elaborate, în deceniile care au urmat, opt volume, respectiv cele corespunzătoare 
literelor O, R, T, Ţ, U și, mai apoi, volumul al doilea din litera L, precum și, integral, literele K și Q (publicate 
în volum împreună cu litera J). Ca urmare, în 2010, s-a încheiat publicarea seriei noi a Dicționarului, cu-
prinzând partea nefinalizată sub redacția lui Sextil pușcariu. Începând din 2011, a fost reluată seria veche 
a Dicționarului Academiei, la Cluj-Napoca urmând a se redacta literele F–J. Există, așadar, premisele ca în 
următorul deceniu să avem pe masă o nouă ediție modernă și reprezentativă a Dicționarului tezaur, operă 
de referință a oricărei culturi aflate la maturitate.

În domeniul lexicografiei bilingve consemnăm publicarea la Editura academiei Române, în 2010–
2011, a unui masiv Dicționar maghiar-român, în două volume. o nouă ediție revăzută și adăugită a Dicți-
onarului român-maghiar, apărut inițial în 1964, se află în prezent în faza de revizie, urmând a fi lansată în 
anul viitor.

Cea de-a doua direcție majoră de cercetare, cu un remarcabil ascendent interbelic, și anume dialec-
tologia și geografia lingvistică, s-a axat pe reluarea muncii de prelucrare a materialelor din Atlasul ling-
vistic român, fiind publicate șapte volume neinterpretative și patru interpretative din alR ii, serie nouă. 
Tot în ultimele decenii au mai văzut lumina tiparului 14 volume din Atlasul lin gvistic român, pe regiuni, 
consacrat graiurilor românești din Maramureș, Banat, Transilvania și Crișana, proiect care se va încheia 
în următorii ani. În aceste zile a fost predat la Editura academiei Române volumul Vi (ultimul) din Atlasul 
lingvistic român, pe regiuni. Banat, care cuprinde material lin gvistic necartografiat, rezultat în urma ches-
tionarelor generale. Notăm că în acest an au mai apărut două volume din Atlasul lingvistic român. Graiu-
rile dintre Morava, Dunăre și Timoc, care oferă prețioase fapte de limbă pentru definirea romanității din 
Serbia orientală. Dialectologii clujeni participă, în calitate de anchetatori și coautori, la realizarea a încă 
două proiecte științifice internaționale: Atlasul limbilor Europei și Atlasul lingvistic romanic. În paralel, au 
fost demarate editarea integrală și digitizarea textelor dialectale din arhiva Atlasului lingvistic român i și 
ii (anchetele Sever pop și Emil petrovici), precum și lucrările la Noul atlas lingvistic român online. Dacoro-
mâna de vest. 

Cercetările de toponimie și onomastică s-au concretizat prin publicarea unui volum din Tezaurul to-
ponimic al României. Transilvania, dedicat județului Sălaj, precum și a monografiilor unor bazine hidrogra-
fice din podișul Transilvaniei. Sunt în pregătire alte volume consacrate toponimiei din cuprinsul județului 
Cluj și de pe Valea arieșului.

Filologii clujeni au participat la editarea Bibliei de la Blaj, apărută în 2000, și a Bibliei Vulgata a lui 
petru pavel aaron, din 2005, ambele în colaborare cu institutul de istorie „G. Bariț”. un volum repre-
zentativ din Operele lui ion Budai-Deleanu a fost publicat în 2011 în colecția „opere fundamentale” a 
Fundației Naționale pentru Știință și artă. unul dintre proiectele de anvergură a fost, totodată, antologia 
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Şcoala Ardeleană, din care au apărut, în 2018, patru volume masive în colecția „opere fundamentale” a 
Fundației Naționale pentru Știință și artă. apreciată pentru acuratețea filologică și reîntoarcerea la surse, 
crestomația a fost distinsă cu premiul „perpessicius” al Muzeului Național al literaturii Române, precum 
și cu premiul „Timotei Cipariu” al academiei Române, acordat exclusiv lucrării. Nu poate fi omisă nici 
colaborarea la Enciclopedia literaturii române vechi (2018), realizată sub egida institutului de istorie și 
Teorie literară „G. Călinescu”, lucrare distinsă recent cu premiul „Titu Maiorescu” al academiei Române. 
În prezent, se lucrează la ediția a doua revăzută și adăugită a antologiei Şcoala Ardeleană, precum și la 
Corpusul însemnărilor vechi românești din Transilvania.

În același spirit emulativ, Departamentul de istorie literară al institutului „Sextil pușcariu” s-a impli-
cat, în ultimii ani, în elaborarea unor lucrări lexicografice de amplitudine, precum Dicționarul cronologic al 
romanului românesc de la origini până la 1989, Dicționarul cronologic al romanului tradus în România de 
la origini până la 1989, Dicționarul cronologic al romanului românesc. 1990–2000 și Dicționarul cronologic 
al romanului tradus în România. 1990–2000 (online), ultimul apărut în 2017. 

În prezent, aducerea la zi a acestor veritabile instrumente de lucru se desfășoară cu o ritmicitate de 
bun augur. astfel, în 2022 va fi publicată ediția a doua revăzută și adăugită a Dicționarului cronologic al 
romanului românesc de la origini până în anul 2000. De asemenea, istoricii literari clujeni au colaborat la 
realizarea celor șapte volume din impunătorul Dicționar general al literaturii române, coordonat de aca-
demicianul Eugen Simion, fiind cooptați, în momentul de față, la pregătirea ediției a ii-a revizuite în opt 
volume care se va finaliza în acest an. un Dicționar analitic al culturii critice românești, care va surprinde 
prin unghiul inedit de tratare, este unul dintre proiectele care vor prinde contur în perioada următoare.

această imagine sintetică asupra unor programe academice de mare prestanță științifică, cuprnzând 
teme fundamentale sau prioritare, ar fi incompletă dacă nu am menționa și alte modalități de valorificare 
a rezultatelor cercetărilor de specialitate. avem în vedere, în primul rând, publicațiile editate aici, între 
care „Dacoromania”, serie nouă, care apare bianual la Editura academiei Române, începând din 1994, în 
continuarea seriei vechi a „Dacoromaniei”, precum și a revistei „Cercetări de lingvistică” (1956–1993), 
fiind indexată în mai multe baze de date internaționale. 

De asemenea, institutul îngrijește o publicație bianuală în limba maghiară, intitulată „Nyelv-és iroda-
lomtudomány Közlemények” (Studii și cercetări de lingvistică și istorie literară), care apare, tot sub egida 
Editurii academiei Române, din anul 1957. De remarcat că în 2014 a fost lansată și o publicație anuală on-
line, „Dacoromania litteraria”, editată sub auspiciile Filialei Cluj a academiei Române și ajunsă la volumul 
Vii. În fine, institutul este gazda periodică, din doi în doi ani, a unor manifestări științifice de anvergură, 
între care se înscrie Simpozionul internațional de Dialectologie, ajuns în 2020 la a XiX-a ediție, lucrările 
sale fiind publicate cu regularitate în volum. Șirul manifestărilor cu un impact deosebit este completat, în-
cepând din 2013, prin Conferința internațională „Zilele Sextil pușcariu”, cu ritmicitate bienală (între 9–10 
septembrie 2021 s-a desfășurat a V-a ediție), actele acesteia fiind reunite în noua publicație serială de 
tip proceedings „Caietele Sextil pușcariu”. De precizat că toate aceste publicații pot fi accesate și online.

Dincolo de factologia inerentă a acestor date, rămâne ca un bun câștigat angajamentul filologilor clu-
jeni de a nu eluda tradiția de la care se revendică, fiind receptivi, în același timp, la cerințele modernității. 

Dr. habil. Eugen pavel
directorul institutului de lingvistică și istorie literară „Sextil pușcariu“



iNstitutul de aRheoloGie  
și istoRia aRtei

I nstitutul a fost organizat în forma actuală la 3 martie 1990 prin hotărâre guvernamentală. acesta conti-
nuă tradiția interbelică a școlii de arheologie clujene, al cărui exponent proeminent a fost acad. Constantin  
Daicoviciu. la 1 mai 1949 institutele clujene interbelice au fost reorganizate și incluse în nou înființatul 

institut de istorie și arheologie, al cărui obiectiv principal a fost cercetarea istoriei României de la înce-
puturi până în zilele noastre, cu specială privire asupra istoriei Transilvaniei. În epoca interbelică, dar mai 
ales în a doua parte a secolului XX, la Cluj Napoca a activat o pleiadă de arheologi și istorici ai antichității, 
care s-au bucurat de recunoaștere științifică internațională și care au contribuit la faima școlii arheologice 
clujene. printre aceste personalități s-au numărat Béla pósta (1862-1919), D. M Teodorescu (1881-1947), 
Vasile Bogrea (1881-1926), Márton Roska (1880-1961), Constantin Daicoviciu (1898-1973), Kurt Horedt 
(1914-1991), i. i. Russu (1911-1985) sau istván Ferenczi (1921-2000). Toți aceștia aparțin unei generații 
de studioși ai arheologiei și istoriei vechi, care în același timp au fost și dascăli, formatori ai unor generații 
noi de cercetători. aceasta și-a făcut debutul pe marile șantiere arheologice inițiate de institut, la cetățile 
dacice din Munții orăștiei, în capitala Daciei romane, Colonia ulpia Traiana Sarmizegetusa, pe limesul 
nordic la porolissum și pe multe alte situri de referință din Tranilvania. Dintre acești arheologi și istorici de 
excepție trebuie amintiți ion Horațiu Crișan (1928-1994), Mircea Rusu (1928-1999), Dumitru protase (n. 
1926), Hadrian Daicoviciu (1932-1984), ioan Glodariu (1940-2017) sau Valentin Vasiliev (n. 1934). 

În ceea ce privește istoria artei, aceasta a debutat la Cluj-Napoca în anul 1920 prin activitatea de uni-
versitar și cercetător a lui Coriolan petranu (1893-1945), pentru ca mai apoi, în perioada postbelică rolul 
de formator și de promotor al cercetărilor de istoria artei să îi revină acad. Virgil Vătășianu (1902-1993). 
Sub îndrumarea distinsului savant aveau să se formeze numeroși istorici de artă, care au activat în cadrul 
institutului sau la catedrele universității clujene:  Gheorghe arion, acad. Marius porumb, Viorica Guy Ma-
rica, Nicolae Sabău, andrás Kovács, Mircea Țoca și mulți alții.

În prezent, institutul de arheologie și istoria artei numără 17 cercetători care activează în cadrul a 
două departamente de specialitate: Departamentul de arheologie și Departamentul de istoria artei. 

Departamentul de arheologie are ca principal obiectiv cercetarea arheologică și interdisciplinară a epo-
cilor vechi din spațiul intracarpatic al României și conexiunile istorice cu zonele învecinate: zona central-
europeană, cea nord-pontică și spațiul balcanic. În acest scop, Departamentul derulează două programe 
de cercetare majore: 1. Contribuții la istoria Transilvaniei; 2. Cercetări arheologice de teren. primului pro-
gram de cercetare cuprinde mai multe proiecte științifice care au ca subiect aspecte privind habitatele 
umane sau aspectele funerare ale epocii bronzului, epocii fierului, perioadei Daciei romane sau ale mi-
leniului întâi al erei creștine, toate acestea fiind valorificate de membrii departamentului în numeroase 
studii publicate în reviste și volume prestigioase sau în cărți apărute la edituri recunoscute. al doilea 
program major este reprezentat de o serie de săpături arheologice sistematice, cu finanțare națională sau 
internațională, cum sunt cele derulate în siturile de epoca bronzului și de epoca fierului de la Sântana de 
Mureș (jud. arad, o mare așezare fortificată de importanță europeană), Sâncrai (jud. alba, o necropolă 
scitică și alta dacică), castrul și așezarea de la porolissum, pe limesul nordic al Daciei romane etc.

Departamentul editează două reviste de arheologie și două serii monografice. Revistele Ephemeris 
Napocensis (categoria B) și Journal of Ancient Hitory and Archaeology (categoria a și indexată în Web of  
Science: arts & Humanities). În cele două serii de monografii arheologice (Interferențe etnice și culturale: 
editori C. Cosma și a. Rustoiu; Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum: editori S. Cociș, a. ursuțiu) 
au fost publicate numeroase volume, unele dintre acestea fiind distinse cu premiul academiei Române.

Dintre cărțile recente publicate de membrii Departamentului de arheologie amintim: a. Rustoiu, 
Archaeological Explorations of Magic and Witchcraft in Iron Age Transylvania. Cluj-Napoca, Editura Mega 
2019; M. Egri, Connectivity and social dynamics in the Carpathian Basin (1st c. BC – 1st c. AD). An archae-
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ological investigation. Cluj-Napoca, Editura Mega 2019; C. Cosma, The military equipment of the 7th-8th 
centuries warriors from Transilvania. Cluj-Napoca, Editura Mega 2020; a. Drăgan, Living on the river. A 
study of the interactions in the Lower Danube Gorge during the Late Iron Age and Early Roman Times. 
Cluj-Napoca, Editura Mega 2020; C. Găzdac, W. Melchart, E. pollhammer, Regalianus und Dryantilla – Eine 
numismatische Spurensuche im Internet. St. pölten 2021; M. M. McCarty, M. Egri (eds.), The Archaeology 
of Mithraism. New Finds and Approaches to Mithras-Worship. Babesch, Suppl. 39. pEETERS, leuven – pa-
ris – Bristol, CT 2020.

Departamentul de arheologie derulează o serie de proiecte științifice naționale și internaționale de 
excelență, cum sunt: grantul Lived lands. Communities, environment and land-use on the middle Mureș 
valley in the Late Iron Age and Roman provincial period (uEFiSCDi pN-iii-p4-iD-pCE-2020-0566; director 
grant: aurel Rustoiu); grantul european ARCHEODANUBE. Archaeological Park in urban areas as a tool 
for Local Sustainable  Development (interreg. Danube Transnational programe, code DTp3-413-2.2, eMS 
project nomber 413; director grant: aurel Rustoiu); proiectele arheologice internaționale Apulum Roman 
Villa Project (în colaborare cu university of British Columbia din Canada; co-directori: aurel Rustoiu și 
Mariana Egri), Sântana–Cetatea veche, jud. Arad (în colaborare cu universitatea Goethe din Frankfurt, 
responsabil din partea institutului nostru fiind Florin Gogâltan) și Situl roman de la Carnuntum (petronel, 
austria, în colaborare cu Canuntum park, responsabil Cristian Găzdac).

departamentul de istoria artei este specializat în artă medievală și premodernă din România (cu pre-
cădere din Transilvania) și Europa Central-Răsăriteană. Direcțiile de cercetare vizează atât abordarea sti-
listică a picturii (murale și pe panou) și arhitecturii epocilor respective, cât și componenta iconografică sau 
socială (studiul patronajului artistic etc.). În ultima perioadă, departamentul a fost implicat în proiecte de 
cercetare care au ca obiect investigațiile științifice asupra operelor de artă (în speță a picturilor) în vede-
rea autentificării și atribuirii. În urma derulării proiectului, alături de mai vechii membri ai colectivului de 
cercetare (dr. Mihaela Sanda Salontai, dr. Elena Dana prioteasa, dr. Ciprian Firea – șef de departament) au 
mai fost angajați doi cercetători (dr. Saveta pop, dr. Vasile ovidiu prejmerean).  Departamentul, derulează 
două proiecte: 1. Contribuții privind pictura medievală și premodernă din Transilvania și 2. Arhitecți și meșteri 
constructori din Transilvania între secolele XIII-XVI.

Departamentul de istoria artei editează anuarul Ars Transsilvaniae, care a ajuns la vol. 30/2020. Re-
vista publică studii originale referitoare cu precădere la arta medievală, pre-modernă/ modernă timpurie 
din spațiul românesc, central-european, balcanic având limita cronologică în jurul anului 1800. În decursul 
timpului, departamentul a editat sau a contribuit la editarea/reeditarea unor volume fundamentale ale 
disciplinei. Între acestea, amintim reeditările operei acad. Virgil Vătășianu (Metodica cercetării în istoria 
artei, Ed. Clusium, 1996; Istoria artei europene. Arta din perioada Renașterii, Ed. Clusium, 2000; Istoria 
artei feudale din țările române (ediție anastatică), Centrul de Studii Transilvane, Cluj Napoca 2001 etc.), 
volume colective de studii de istoria artei (Artă românească, artă europeană. Centenar Virgil Vătășianu; 
Sub zodia Vătășianu. Studii de istoria artei; Artă, istorie, cultură. Studii în onoarea lui Marius Porumb) vo-
lume în seria dedicată monumentelor uNESCo din România, volume individuale de referință ale membri-
lor colectivului de cercetare în domeniul istoriei arte, precum Marius porumb, Dicționar de pictură veche 
românească din Transilvania (sec. XIII-XVIII), Ed. academiei Române, București, 1998; Marius porumb, 
Un veac de pictură românească din Transilvania. Secolul XVIII, Ed. Meridiane, București, 2003; Mihaela 
Sanda Salontai, Mănăstiri dominicane din Transilvania, Cluj Napoca, 2002; Elena Dana prioteasa, Medieval 
Wall Paintings in Transylvanian Orthodox Churches: Iconographic Subjects in Historical Context, București/
ClujNapoca, Ed. academiei Române/Ed. Mega, 2016, Ciprian Firea, Polipticele medievale din Transilvania: 
artă, liturghie, patronaj, Editura Mega, 2016 etc. În curs de tipărire se află lucrarea Pictorii Transilvaniei 
medievale (cca. 1300-1600). Un dicționar (autori Ciprian Firea și Saveta pop) ca rezultat al unui grant de 
cercetare al academiei Române. 

În anul 2018, prin contribuția hotărâtoare a Departamentului de istoria artei, s-a realizat monumen-
talul tratat Arta din România. Din preistorie în contemporaneitate, (coord. R. Theodorescu, M. porumb), 
vol. i-ii, Editura academiei Române – Editura Mega, București – Cluj-Napoca, 2018, lucrare fundamentală 
pentru domeniu.

acad. Marius poRumB
directorul institutului de arheologie și istoria artei



iNstitutul de CeRCetăRi 
soCio-umaNe „GheoRGhe șiNCai“ 

diN tâRGu-muReș

Institutul de Cercetări Socio-umane „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș a luat ființă în anul 1957, ca 
secție a Bazei de Cercetări Științifice a academiei Române, destinat studierii istoriei din spațiul central și 
de sud-est al Transilvaniei. După aproape un deceniu de la fondare, în 1966, profilul instituției s-a redi-

mensionat, prin crearea Secției de Filologie. În 1967 i s-a atribuit denumirea de Centru de Istorie, Filologie 
și Istoria Artei, denumire schimbată în 1970 în Centru de Ştiințe Sociale. Centrul a trecut în subordinea 
academiei de Științe Sociale și politice, o parte a cercetărilor fiind înscrise în tematicile de propagandă ale 
regimului comunist. După schimbările din decembrie 1989, Centrul de Științe Sociale din Târgu Mureș a 
revenit sub autoritatea academiei Române și a primit denumirea de Institutul de Cercetări  Socio-Umane 
„Gheorghe Şincai”. 

În cei peste 64 de ani de activitate, cercetătorii institutului au abordat în studiile lor problemele ma-
jore ale istoriei Transilvaniei. Specialiștii în istoria veche au cercetat cu prioritate aspecte legate de struc-
tura așezărilor neolitice din arealul mureșean și istoria etnogenezei poporului român, prin reevaluarea 
rolului celților în procesul de etnogeneză. Specialiștii în istoria Evului Mediu au studiat istoria economiei 
agrare și a mineritului și istoria frecventării universităților străine, „peregrinația academică” a studenților 
din Transilvania la universitățile din Vest.

istoria modernă și contemporană a fost cercetată din perspectiva marilor personalități, a elitelor creatoa-
re de istorie, petru Maior, Gheorghe Șincai, avram iancu, iosif Hodoș, alexandru papiu ilarian, andrei Șaguna,  
pavel Vasici, Teodor V. păcățian, Emanuil Gojdu, lucian Blaga, ion agârbiceanu ș.a. 

Rezultate remarcabile s-au obținut în investigarea procesului de formare a intelectualității transilvă-
nene, prin reconstituirea geografiei universitare din Europa Centrală și de Vest frecventată de studenții 
români, maghiari și germani. În peste 280 de studii și 43 de  volume, publicate de cercetătorii institutului, 
s-a valorificat istoria intelectualității transilvane din epocile premodernă și modernă. prin reconstituirea 
peregrinației academice a circa 30 000 de tineri ardeleni, care pe parcursul secolelor Xiii-XX (1918) au frec-
ventat universitățile europene s-a realizat una dintre cele mai reușite radiografii asupra profilului cultural 
al Transilvaniei, a legăturilor ei de-a lungul timpului cu Europa. 

importante studii au fost dedicate istoriei minorităților naționale, maghiari, germani, evrei, țigani. 
În acest sens, s-au evidenția cercetările despre modul cum au fost percepute naționalitățile în diferite 
momente ale istoriei moderne, despre conflicte și confluențe, transferuri culturale și bariere culturale, 
identități reprimate și deznaționalizare. 

În ultimii ani s-au conturat cercetări dedicate istoriei bisericii și vieții religioase în secolul al XiX-lea 
și în prima jumătate a secolului al XX-lea, raporturile bisericii cu statul totalitar comunist. S-au impus, de 
asemenea, cercetările din domeniul istoriei culturii și ideologiilor politice, a nașterii modernității și a vieții 
cotidiene.

Colectivul de filologie a participat la elaborarea monumentalei lucrări Dicționarul general al literaturii 
române. De asemenea, a investigat teme precum istoria exilului literar, istoria culturii, analiza și teoria 
formelor literare, filosofia culturii și etnografia Transilvaniei.

În cei  64 de ani de existență, cercetătorii institutului de Cercetări Socio-umane „Gheorghe Șincai” 
din Târgu Mureș au publicat peste 174 de volume, 12 dintre acestea obținând premii ale academiei Ro-
mâne. În anul 2020, de exemplu, cercetătorii institutului au publicat 12 volume, dintre care trei în edituri 
din străinătate, și 150 de studii.

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, care în fiecare an reunește cele 
mai valoroase studii ale cercetătorilor și colaboratorilor institutului, este cotat CNCSiS, figurând  în baze 
de date internaționale. 
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o mare parte din cercetările institutului au fost finanțate prin o serie de proiecte de cercetare 
naționale și internaționale. astfel, în ultimii ani, s-au derulat următoarele proiecte naționale: i) Intelectu-
alii și societatea meritocratică, proiect de cercetare angajat cu academia Română, din care s-au finalizat 
volumele:  Universități, intelectuali și cultură în Transilvania  secolului al XIX-lea (Sibiu, Editura aSTRa 
Museum, 2013); Elevi din Transilvania la Academia Militară de Honvezi „Ludovika” din Budapesta (Editura 
aSTRa Museum, 2013), Erdélyi diákok külföldi egyetemjárása 1849–1919 között (Studenți transilvăneni 
la institutele de învățământ superior străine între 1849–1919). Vol. i,  ii. (Târgu Mureș, Editura Mentor, 
2024),  Il Risorgimento italiano e i movimenti nationali in Europa. Dal modello italiano alla realtà dell 
Europa centro-orientale, (Editioni Nuova Cultura, Roma, 2013), Intelectualii. Ideologii și destin politic (Edi-
tura aRHipElaG XXi, 2015), Elites and the South-East European Culture, (Edizioni Nuova Cultura, Roma, 
italia),  Cler, biserică și societate în Transilvania sec. XVII-XX (Cluj-Napoca, Editura argonaut, Symphologic 
publishing, Gatineau-Canada, 2016), Confesiune, cultură, națiune. Perspective istorice (Editura argonaut, 
Cluj-Napoca, 2018), Elite și națiune: Fundația „Gojdu” 1871-2008 (Editura argonaut, Cluj-Napoca, 2020); 
ii) Dincolo de frontiere: aspecte  ale istoriei culturale și intelectuale a Transilvaniei (1848-1948), proiect 
de cercetare uEFiSCDi,  din care s-au finalizat volumele: Itineraries Beyond Borders of Cultures, Identities 
and Disciplines, (Ed. astra-Museum, Târgu Mureș, 2012), In-between Difference and Diversity: Studies of 
Cultural and Intellectual History, (Editura astra-Museum, Sibiu, 2013), Discourse and Counter-discourse 
in Cultural and Intellectual History, (Sibiu, Editura astra Museum, 2014); iii) Intellectual elites: academic 
training, ideologies and political destinies, proiect derulat în colaborare cu institute for Minority Studies, 
Centre for Social Sciences, Hungarian academy of Sciences, din care s-a publicat volumul Crossing Bor-
ders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948), (Cluj-Napoca, Editura 
argonaut, Symphologic publishing, Gatineau-Canada, 2016) ș.a.  

În perioada 2020-2023, colectivul de istorici și filologi de la iCSu „Gheorghe Șincai” are ca proiect de 
cercetare tema Între tradiție și modernitate: elitele românești în „secolul cel scurt” (1918-1989).  În dez-
voltarea proiectului am luat în considerare faptul că secolul al XX-lea a cunoscut două răz boaie, ocupații, 
privațiuni, distrugeri și crime, schimburi de populație și migrații, a fost secolul ascensiunii și apoi al că-
derii statelor și imperiilor, al nașteri statelor naționale, un secol al ideologiilor totalitare, fascismul și co-
munismul, aspecte care reprezintă subiecte de cercetare prioritare pentru istoriografia postcomunistă. 
Statul comunist a fost atât un instrument teoretic, de analiză și răsturnare a regimului capitalist, cât și o 
experiență istorică de transformare socială, politică economică și culturală, o utopie care a înflăcărat mili-
oane de oameni și un proiect politic care a generat numeroase victime și un imens gol cultural.

prin realizarea unor cercetări fundamentale dedicate istoriei și culturii naționale în spațiul central-
transilvan, institutul de Cercetări Socio-umane „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș, prin cei 14 cercetă-
tori, îndeplinește nobila misiune culturală și științifică a academiei Române.

dr. Cornel SiGMiREaN
directorul institutului de Cercetări Socio-umane 

„Gheorghe Șincai“ din Târgu-Mureș



iNstitutul de CalCul  
“tiBeRiu popoviCiu”

I nstitutul de Calcul “Tiberiu popoviciu” aniversează 70 de ani de la înființare, în 1951 fiind fondată Sec-
ția de Matematică a Filialei din Cluj. Era o recunoaștere și o încurajare a meritelor lui Tiberiu popoviciu, 
a rezultatelor excepționale obținute de el și de către colaboratorii săi. analiza numerică și teoria apro-

ximării sunt discipline matematice care, prin latura lor aplicativă, își au originile în cele mai îndepărtate 
timpuri: este cunoscută tăblița de lut YBC 7289 (cca. 1800 î.e.n.) care conține aproximarea lui √2 prin cinci 
zecimale exacte.

Chiar dacă aceste discipline înrudite au evoluat viguros de-a lungul istoriei (amintim rezultate funda-
mentale ca rezolvarea sistemelor liniare prin metode directe sau iterative, interpolarea prin polinoame, 
aproximarea prin serii Fourier, rezolvarea sistemelor de ecuații diferențiale prin metodele adams sau 
Runge-Kutta, rezolvarea ecuațiilor cu derivate parțiale prin metoda diferențelor finite, ș.a.), dezvoltarea 
acestora a cunoscut un aspect exploziv după apariția la sfârșitul celui de-al doilea război mondial a calcu-
latoarelor electronice. in prezent, matematica este de neconceput fără analiză numerică: chiar și una din 
cele mai banale activități de zi cu zi, căutarea pe internet folosind motoare de căutare, are la bază calcule 
de valori/vectori proprii din analiza numerică (așa numitul algoritm “pageRank”) [langville&Meyer, 2011], 
[Bryan&leise, 2006]. România a ținut pasul încă de la început cu tendințele mondiale la acest capitol, 
grație elitelor sale din acea vreme. inaintea celui de-al doilea război mondial, era obișnuit ca cei mai buni 
absolvenți să fie trimiși cu bursă la paris, la École Normale Supérieure, iar apoi la Sorbona, pentru elabo-
rarea tezei de doctorat.

Tiberiu popoviciu a absolvit École Normale Supérieure în 1930 și a susținut teza de doctorat în 1933 
la Sorbona. in 1946 este numit profesor universitar în Cluj, unde va rămâne pentru restul vieții, aproape 
trei decenii. activitatea domniei sale va lăsa urme adânci nu numai în această urbe, ci și la nivelul țării. 
Rezultatele matematice obținute vor face să se spună despre el că este ‘cel mai mare matematician dat 
de Transilvania, după J. Bolyai’ [C. iacob, 1975] și că ‘în perioada 1946-1956 a pus bazele analizei numerice 
din țara noastră’ [M. Nicolescu, 1957] (a se vedea alăturat extrasul din manuscris). Spre deosebire însă de 
alți matematicieni, și-a lăsat amprenta și asupra altor domenii: el a pus bazele informaticii clujene (atât 
software cât și hardware), și este socotit unul din pionierii calculatoarelor din România. la numai un an 
după sosirea sa la Cluj, popoviciu a format, împreună cu unii dintre colegii săi, așa numitul ‘Seminar de 
Calcul Numeric’. Colegii au văzut în el un lider capabil să conducă întregul colectiv. activitatea seminarului 
s-a dezvoltat de la an la an, iar în 1951 academia Română îi recunoaște realizările, înființând Secția de Ma-
tematică a Filialei din Cluj. Secția are la început 9 membri, personalități matematice de marcă ale Clujului 
la acea vreme, fie tineri străluciți fie matematicieni consacrați: T. popoviciu, D.V. ionescu, Th. angheluță, 
Gh. Călugăreanu, D.D. Stancu, F. Radó, D. Ripeanu, l. Bal, E. Moldovan. [E. Moldovan, 1953]

În 1957 academia Română decide ca Secția să se transforme în Institutul de Calcul, iar activitatea din 
institut să cuprindă proiectarea și construirea de calculatoare electronice, iar ca schema de personal să fie 
îmbogățită prin angajarea de ingineri electroniști, fizicieni și tehnicieni. În doi ani este construit un prim 
calculator, denumit MARICA (Mașina Aritmetică cu Relee a Institutului de Calcul al Academiei), pe bază de 
relee electromagnetice pentru centrale telefonice. În 1963 este finalizat DACICC-1 (Dispozitiv Automat de 
Calcul al Institutului de Calcul din Cluj), al treilea calculator electronic românesc, dar primul calculator cu 
tranzistori și memorie internă cu ferite din România. În 1968 a fost dat în folosință Calculatorul electronic 
DACICC-200, acesta a fost primul calculator cu sistem de operare și compilator din România. 

in 1968, o mare parte din secția de Mașini de Calcul de la institut este transferată pentru a forma Insti-
tutul pentru Tehnică de Calcul (iTC) Cluj, iar în 1969 alți membri ai institutului sunt transferați pentru a forma 
Centrul Teritorial de Calcul Electronic. Directorii celor două instituții au fost matematicieni formați la institut: 
Emil Muntean și Vasile peteanu. aceasta este perioada când are loc o dezvoltare impetuoasă: se înființează re-
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viste de specialitate, se publică articole științifice și monografii în domeniile matematicii aplicate, se organizea-
ză conferințe internaționale cu participarea unor personalități de marcă, și se încheie peste 100 de contracte 
cu industria; matematicienii obțin o serie de premii naționale, inclusiv ale academiei Române. inginerii rămași 
la institut obțin o realizare remarcabilă, construind primul implantator ionic din țară.

Din păcate, în ciuda activității deosebite și a consacrării sale, soarta nu i-a mai surâs institutului. in 
1975, în urma unor capricii de moment, regimul comunist a emis decretul nr. 36/1975 prin care a desfi-
ințat institutele de matematică ale academiei Române (de la București, iași și Cluj). institutul a fost reîn-
ființat sub numele de institutul de Matematică, cu un efectiv redus de 6 persoane, fiind trecut sub tutela 
Ministerului invățământului, la Facultatea de Matematică a universității Babeș-Bolyai. Șocul a fost atât de 
mare, încât amândouă personalitățile care conduceau institutele la București și Cluj au murit la scurt timp, 
în același an: acad. Miron Nicolescu în iunie și acad. Tiberiu popoviciu în octombrie (la iași, acad. Mendel 
Haimovici decedase în 1973).

in 1990, prin HG nr. 103/13.04.1990, institutul revine sub tutela academiei Române, și începe o pe-
rioadă de dezvoltare, avându-l director până în 2008 pe prof. dr. ion păvăloiu, iar după aceea pe dr. Emil 
Cătinaș. in perioada 1997-2003, institutul s-a confruntat cu o situație aproape similară celei din 1975, el 
fiind evacuat în 2003 din clădirea în care și-a desfășurat activitatea mai bine de o jumătate de secol, de 
către universitatea “Babeș-Bolyai”, în urma unui proces în instanță. in prezent institutul funcționează în 
două apartamente de la etajul 5 al unui bloc de locuințe situat la periferia orașului Cluj-Napoca.

in 2001 se înființează pagina web a revistei de specialitate editată la institut din 1972: Revue d’Analyse 
Numérique et de Théorie de l’Approximation. Din 2004 institutul are site propriu, pe care postează toate 
informațiile principale, meritul în aparține d-lui CSi dr. Călin Vamoș. in 2004, la inițiativa d-lui Dr. rer. 
nat. habil. N. Suciu, institutul a semnat protocolul de colaborare TTB/Z1015.05.04 cu Forschungszentrum 
jülich (2004-2012, 2012-2017). Rezultatele numerice ale programelor întocmite la Cluj pentru diferite 
modelări au fost astfel validate la cele mai înalte standarde (au fost efectuate simulări pentru metode de 
tip Monte Carlo cu grile de ordinul 107). in perioada 2006-2008, a fost derulat grantul CEEX 06-11-96, în 
valoare de aproape 500.000$. acesta a permis înnoirea bazei materiale a institutului, prin achiziționarea 
de mobilier și tehnică de calcul (de menționat calculatoare desktop, laptop, precum și un server în valoare 
de peste 15.000 Euro).

Eforturile recente ale conducerii institutului s-au concentrat asupra managementului privind vizibi-
litatea pe internet atât a realizărilor institutului cât și a revistei editate. Numele revistei a fost schimbat 
în Journal of Numerical Analysis and Approximation Theory, conținutul ei a fost digitizat și instalat pe un 
sistem electronic de management (sistemul ojS). pagina web a institutului a fost rescrisă și îmbunătățită, 
postându-se pe un sistem nou (Wordpress). a fost demarat un proces de analiză a arhivei institutului, cu 
întocmirea listei publicațiilor acad. T. popoviciu și a tuturor membrilor din institut (foști sau actuali). S-a 
creat un arbore genealogic care să reprezinte Școala Clujeană de analiză Numerică și Teoria aproximării, 
fondată în jurul colectivului de la institut. S-au creat pagini web pentru majoritatea foștilor angajați ai 
institutului. in urma unei ample documentări, directorul CSi dr. Emil Cătinaș a întocmit istoricul ilustrat al 
institutului https://ictp.acad.ro/ro/istoric/

au fost obținute rezultate importante în analiza Numerică, fiind publicate articole științifice (inclusiv 
de sinteză) în reviste de mare impact: Advances in Water Resources, Water Resources Research, Nume-
rische Mathematik, Journal de Mathématiques Pures et Apliquées, Physical Review E, Journal of Compu-
tational Physics, Mathematics of Computation, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ș.a. 
Media articolelor publicate în fiecare an în fluxul principal de jurnale de către cercetătorii institutului este 
similară cu cea a unor instituții importante din țară.

in perioada de după 1990, la institut au fost publicate 21 cărți de specialitate, trei cărți publicate în 
edituri reputate din străinătate (în Springer resp. Birkhauser/Springer).

Și în perioada de după 1990 au fost obținute premii și distincții, atât la nivel local (acordate de către 
academia Română Filiala Cluj-Napoca) cât și trei premii acordate de către university College london cole-
gului nostru Mihai Nechita în cadrul programului de doctorat.

dr. Emil CăTiNaȘ
directorul institutului de Calcul “Tiberiu popoviciu”



În 2020 institutul „arhiva de Folclor a academiei Române” a împlinit 90 de ani de existență. a traver-
sat, laolaltă cu întreaga societate românească, un secol zbuciumat, cu împliniri și tragedii. a cunoscut, 
precum alte domenii ale cercetării umanistice din România, acumulări rodnice și sincope, momente de 

mare deschidere spre cercetarea similară europeană și vremuri de cumpănă, când însăși existența sa era 
amenințată. Cu denumirea Arhiva de Folklor a Academiei Române, institutul a fost înființat – în urma me-
moriilor alcătuite de ion Mușlea – pe lângă Muzeul limbii Române al universității „Regele Ferdinand i” din 
Cluj în Sesiunea anuală a academiei Române din mai 1930. Se năștea astfel a doua bază națională de in-
formare și documentare, după arhiva fondată cu doi ani mai devreme de Constantin Brăiloiu la București, 
astăzi arhiva institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” a academiei Române. Două au fost 
misiunile pe care „arhiva de Folclor” le-a asumat dintre început: culegerea sistematică a folclorului din 
toate regiunile României Mari și publicarea unui „anuar”. prima s-a adus la îndeplinire prin cercetările de 
teren și prin răspunsurile primite la cele 14 „Chestionare” și cinci circulare pe care Mușlea le-a conceput 
și trimis la toți cei care erau în măsură să dea informații utile: învățători, preoți, elevii școlilor normale și 
alții (i. Calendarul poporului pe lunile ianuarie-februarie; ii. obiceiuri de vară; iii. animalele în credințele 
și literatura poporului nostru; iV. obiceiuri de primăvară; V. Credințe și povestiri despre duhuri, ființe 
fantastice și vrăjitoare; Vi. Nașterea, botezul și copilăria; Vii. Calendarul poporului pe lunile octombrie-
decembrie; Viii. pământul, apa, cerul și fenomenele atmosferice după credințele și povestirile poporului; 
iX. Moartea și înmormântarea; X. Casa, gospodăria și viața de toate zilele; Xi. Nunta; Xii. obiceiuri juridice; 
Xiii. prevestiri și semne; XiV. Crăciunul. Credințe, obiceiuri și povestiri; cele cinci circulare se refereau la 
Snoava despre femeia necredincioasă, Miorița sau oaia năzdrăvană, obiceiul legatului viilor, Vrăji, farme-
ce, boscoane, descântece și fapt, Focul).  În perioada 1932-1945 au apărut șapte volume ale anuarului ar-
hivei de Folclor, cu monografii folclorice și studii asupra istoriei folclorului și folcloristicii românești (toate 
volumele anuarului, dintre 1930-1945 și 1980-1996, pot fi consultate la https://iafar.ro/).

prin epurarea academiei Române din 1948, lui ion Mușlea i-a fost retras titlul de membru corespon-
dent, arhiva de Folclor nu mai este finanțată, anuarul nu mai este publicat. Din fericire, cele aproximativ 
1200 de răspunsuri la chestionarele Mușlea s-au păstrat, depozitate în clădirea Bibliotecii Centrale univer-
sitare (unde lucian Blaga era director adjunct). la sfârșitul anilor ’40 și în deceniul următor, la institutul de 
lingvistică al academiei din Cluj exista un colectiv de cercetare a culturii populare, cu un singur cercetător, 
apoi cu doi. alt colectiv, cu doi cercetători, ființa în cadrul Secției de istoria artei de la institutul de istorie 
și arheologie din Cluj. În sfârșit, un al treilea colectiv se instituise în 1949, prin înființarea unei secții cluje-
ne a institutului de Folclor din București, aparținând de Ministerul Cluturii. 

pe când acad. Raluca Ripan era preșe dintele Filialei Cluj a academiei, iar acad. Constantin Daicoviciu 
era directorul institutului de istorie și arheologie al academiei, s-a concretizat o inițiativă salutară: cele 
trei colective clujene au fost reunite într-o Secție de Etnografie și Folclor a Filialei Cluj a Academiei. Șefia 
Secției a fost deținută de ion Mușlea (1964-1966), Dumitru pop (1966-1969), ion Taloș (1969-1971). Secția 
de Etnografie și Folclor avea 22 de angajați, din care șapte cercetători alcătuiau colectivul de folclor literar 
românesc, maghiar și săsesc din Transilvania, cinci cercetători se ocupau de etnografie, trei cercetători 
formau colectivul de folclor muzical românesc și maghiar, un cercetător coregraf, personal auxiliar etc. 

odată cu înființarea, în 1971, a academiei de Științe Sociale și politice din R.S.R., în subordinea 
științifică a acesteia s-a constituit Centrul de Științe Sociale din cadrul Filialei Cluj a academiei. acest Cen-
tru avea următoarele secții: secția de etnografie și folclor, secția de științe juridice și secția de filozofie, 
psihologie și sociologie. În fruntea secției de etnografie și folclor s-a aflat ion Taloș (1971-1974).

Din 1974 și până în 1990 Centrul de Științe Sociale de la Cluj a fost administrat de universitatea 
„Babeș-Bolyai” și condus în mod tradițional de decanul Facultății de Drept. Conducerea secției de etnolo-

iNstitutul „aRhiva de FolCloR  
a aCademiei RomâNe” 
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gie și sociologie i-a aparținut lui ion Taloș (1974-1985) și lui ion Cuceu (1985-1990). Cu ocazia restructurări-
lor din 1974 a dispărut colectivul de etnografie, care a fost transferat la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. 

În martie 1990, în urma unui memoriu înaintat de ion Cuceu, s-a reînființat institutul „arhiva de Fol-
clor a academiei Române”, directori au fost ion Cuceu (1990-2011) și Maria paulina Cuceu (2011-2020), în 
prezent  director este Mihai Bărbulescu.

institutul „arhiva de Folclor a academiei Române” tezaurizează, sistematizează și valorifică patri-
moniul cultural-tradițional imaterial, administrând și dezvoltând cea de-a doua mare arhivă națională de 
etnografie și folclor, cu cel mai important fond documentar de manuscrise (2.680), alături de care s-au 
constituit fonduri de înregistrări sonore (fonograf, magnetofon, casete audio, casete digitale), de fotogra-
fii, de filme și video filme, ce însumează peste 750.000 de documente etnografico-folclorice. Se pune tot 
mai serios problema digitizării și informatizării fondurilor de documente aFaR, sub forma unor mari baze 
de date accesibile online: Dicționarul tezaur al proverbelor românești, Dicționarul proverbelor maghiare 
din Transilvania, Dicționarul proverbelor săsești, Dicționarul tipologic al cimiliturilor, Basmele românești 
despre animale, Corpusul cântecelor de militărie și război, Motiv-indexul formulelor rituale agrare, Motiv-
indexul cântecelor rituale de nuntă, Fondul documentar al colindelor și plugușorului, Catalogul tipologic 
al melodiilor românești, maghiare și săsești din Transilvania, Tipologia dansurilor populare, Bibliografia 
materialelor folclorice românești din publicațiile maghiare, Corpusul corespondenței lui Ion Mușlea. aces-
te lucrări s-au materializat sub forma corpusurilor de arhivă și cataloagelor tipologice și geografice de uz 
intern. Catalogul Bibliotecii institutului este accesibil la https://iafar.ro/.

institutul „arhiva de Folclor a academiei Române” a participat și participă la programele fundamen-
tale și prioritare ale academiei Române: Corpusul Folclorului Românesc, Tipologiile Folclorice Naționale și 
Monografiile Arhivei de Folclor a Academiei Române prin lucrări ca: Ritualurile agrare românești, Dicționa-
rul tezaur al proverbelor românești, Tipologia cimiliturilor românești, Catalogul tipologic și corpusul colin-
delor românești, Catalogul melodiilor populare românești și maghiare din Transilvania sau zecile de volu-
me de cercetări etnologice zonale publicate în seria Monografiile Arhivei de Folclor a Academiei Române.

Scăderea drama tică a personalului din institutele de cercetare și lipsa finanțării se reflectă în starea 
institutului „arhiva de Folclor a academiei Române”: subdi mensionat față de necesități, având doar nouă 
cercetători și un bibliotecar-arhivist, fără fonduri pentru culegeri folcloristice din teren. Dorința cercetă-
torilor de a se relua publicarea anuarului arhivei de Folclor se materializează în acest an. Din decembrie 
2020 se desfășoară lunar Seminarul de cercetare al institutului. 

Cea mai importantă lucrare în derulare este Repertoriul general al Arhivei de Folklor a Academiei 
Române (1930-1948). Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea, din care, foarte recent, a apărut 
volumul V (Chestionarul XII. Obiceiuri juridice, ediție, prefață, note, indici și glosar de anamaria lisovschi). 
Colectivul de folclor literar românesc din cadrul Departamentului de folclor literar lucrează în prezent pen-
tru editarea Chestionarului i și XiV (Basarabia și Bucovina); Chestionarele ii, iV, Vii și Șezătoarea (oltenia, 
Muntenia, Dobrogea); Chestionarul X (Casa, gospodăria și viața de toate zilele); Magia de mană (Chestio-
narele i, ii și iii); practicile medicale empirice din lumea rurală românească. Colectivul de folclor literar al 
minorităților naționale se ocupă acum de evoluția cercetărilor de folclor maghiar în perioada 1949-1964 
și de stadiul actual al cercetărilor privind folclorul săsesc și șvăbesc din Transilvania, Sătmar și Banat. De-
partamentul de etnomuzicologie și etnocoreologie are în lucru materialele folclorice inedite din colecții 
transilvane (colecția de melodii și texte ioan Nicola și folclorul muzical din Mărginimea Sibiului), metode 
de cercetare în dansul folcloric, analiza muzicii tradiționale românești cu ajutorul inteligenței artificiale și 
programul interacademic „Musical Researches in Hungarian and Romanian Folk archives”.

Fondurile documentare, lucrările elaborate de cercetătorii institutului, monografiile zonale și regio-
nale, tipologiile folclorice naționale și repertoriile în curs de publicare se bucură de interesul specialiștilor. 
Ele sunt citate în lucrări de sinteză etnologică și folcloristică, în lucrări elaborate de lingviști, sociologi, 
antropologi, istorici, psihologi, filosofi, juriști, artiști plastici, regizori, îndrumători culturali, coregrafi, pro-
fesori din învățământul secundar, astfel încât, în pofida neajunsurilor semnalate, institutul își urmează, 
cu consecvență și devoțiune, drumul și destinul în cunoașterea folclorului românesc și în valorificarea lui.

prof. univ.dr. Mihai BăRBulESCu,
membru corespondent al academiei Române

directorul institutului „arhiva de Folclor a academiei Române”



CeNtRul de studii
tRaNsilvaNe

C entrul de Studii Transilvane este un institut de cercetare și editare de publicații științifice aflat în 
structura Filialei Cluj a academiei Române, care își are originile în epoca interbelică, sub forma Cen-
trului de Studii și Cercetări privitoare la Transilvania, înființat în 1942 în cadrul universității „Regele 

Ferdinand i” din Cluj, aflată, în acele vremuri, în refugiu la Sibiu. Misiunea Centrului, așa cum a fost gândită 
de întemeietori, privea organizarea instituționalizată a cercetărilor științifice multidisciplinare referitoare 
la teritoriul intracarpatic și al părților vestice ale spațiului românesc. În 1944, Centrul a fost transferat la 
Cluj, unde sub coordonarea savantului Silviu Dragomir a contribuit la întocmirea documentației necesare 
delegației României la Conferința de pace de la paris, pentru a apăra și justifica drepturile istorice ale țării 
noastre asupra Transilvaniei. Din 1948, a fost inclus, alături de alte entități de cercetare în cadrul institu-
tului de istorie și Filosofie al academiei Republicii populare Române 

În 1991, Centrul a renăscut ca departament clujean al Fundației Culturale Române, condusă la vre-
mea respectivă de scriitorul augustin Buzura. Reînființarea sa a beneficiat de sprijinul nemijlocit al sa-
vantului David prodan, și de implicarea unor universitari clujeni între care prof. liviu Maior, care a și 
devenit întâiul său director. institutul s-a remarcat printr-o activitate intensă, concretizată prin publicarea 
trimestrială și la zi a revistei Transylvanian Review (continuatoarea publicației Revue de Transylvanie), prin 
editarea a sute de cărți, majoritatea în limbi străine, prin organizarea a zeci de conferințe internaționale, 
cu participarea unor nume sonore ale cercetării istorice occidentale. 

o caracteristică a Centrului de Studii Transilvane este deschiderea spre multidisciplinaritate, valori-
ficarea unor informații, metode, abordări provenite din alte științe. au fost derulate, astfel, de-a lungul 
timpului, programe de cercetare în cadrul cărora s-au abordat subiecte de istorie socială, istoria minori-
tăților, istorie culturală, a mentalităților etc., din Evul Mediu până în zilele noastre. principale  direcții de 
activitate fiind:  organizează și derulează programe de cercetare științifică cu referire specială la istoria 
Transilvaniei; elaborează instrumente de lucru sinteze, bibliografii și albume tematice etc.; dezvoltă relații 
de colaborare cu cercetători și oameni de cultură din străinătate; parteneriate cu instituții specializate din 
țară și din străinătate; editează cărți de referință despre istoria și civilizația românească din Transilvania; 
editează Transylvanian Review și asigură difuzarea acesteia în străinătate mai ales sub forma includerii în 
baze de date internaționale.

un loc special în activitatea Centrului îl are deschiderea spre comunitate, prin organizarea concursu-
lui Şcoala Ardeleană, adresat elevilor de liceu din întreaga țară. În 2018, s-a organizat Maratonul istoriei, 
zeci de elevi de gimnaziu și liceu din Cluj s-au implicat în activități comune cu cercetători de la Centrul de 
Studii Transilvane și institutul de istorie „George Barițiu”.  instituția noastră se remarcă, de asemenea, 
prin sprijinul acordat istoricilor români din comunitățile românești aflate în statele din jurul României prin 
organizarea unei școli de vară sub genericul Provocările istoriei ca știință și disciplină de învățământ la 
începutul mileniului III. Desfășurată până acum în paisprezece ediții (2004-2017).

Centrul publică cu regularitate lucrări referitoare la istoria și cultura României în general și ale 
Transilvaniei în special. Cărțile, monografiile, culegerile de studii etc. apar fie ca titluri de sine stătă-
toare, fie în cadrul unor colecții: Bibliotheca Rerum Transilvaniae; punct/Contrapunct; Oameni care 
au fost; Documenta. unele dintre aceste cărți au reținut în mod special atenția publicului. un ase-
menea exemplu este ioan-aurel pop, Thomas Nägler, Magyari andrás (coord.), Istoria Transilvaniei, 
vol. i-iii cu trei ediții în limba română; varianta în limba engleză, The History of Transylvania, a apărut 
în două ediții la CST. Varianta în limba engleză a fost atât de apreciată în străinătate, încât institutul  
Cultural Român, în urma unui parteneriat încheiat cu academia Română în octombrie 2020, a obținut drep-
tul de a tipări o nouă ediție, care a fost, într-o primă fază, distribuită în 250 de biblioteci din Europa și 
america de Nord.



r a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  p e n t r u  a n u l  2 0 2 12 2

De o primire la fel de bună se bucură, în rândul specialiștilor dar și al publicului larg, primele două 
volume ale cărții Monarhia Habsburgică (1848-1918) – Volumul i. Dezvoltarea economică, administrația 
și sistemul juridic, forța armată; Volumul ii. Popoarele Imperiului, apărute în 2020-2021 în colaborare 
cu polirom. aceste cărți, coordonate de prof. Rudolf Gräf, fac parte dintr-un proiect în șase volume care 
intenționează să sintetizeze monumentala lucrare Die Habsburgermonarchie 1848-1918, apărută în două-
sprezece volume, între 1973-2018, sub patronajul academiei austriece de Științe. acest proiect editorial 
este menit să ofere publicului românesc o bogăție de informații inedite despre funcționarea Monarhiei 
austro-ungare și despre impactul acesteia asupra spațiului transilvan.

una din cele mai valoroase contribuții ale Centrului de Studii Transilvane la istoriografia românească 
este revista Tranylvanian Review. Revista, publicată exclusiv în limbi de circulație internațională, apare 
trimestrial, începând cu anul 1991, fără întreruperi sau întârzieri (în ultimii ani, alături de cele patru nu-
mere anuale, au fost publicate și câte două suplimente). Revista beneficiază de o foarte bună vizibilitate 
la nivel internațional, în biblioteci sau ca resursă electronică, fiind inclusă în baze de date internaționale 
prestigioase: Clarivate (iSi), SCopuS, EBSCo, CEEol, ERiH plus.

parcurgând numerele revistei în totalitatea lor, se remarcă coerența cu care aceste studii au fost 
organizate, de-a lungul anilor, în structura revistei. articolele sunt cuprinse în rubrici clar delimitate, pre-
cum: Paradigms (formează nucleul fiecărui număr, reprezintă un grupaj de studii referitoare la o temă 
anume), Tangencies (studii legate de tematica numărului, chiar dacă nu perfect suprapuse acesteia), Mul-
ticulturalism (articole referitoare la complexitatea etnică și confesională a Transilvaniei), Transsilvanica, 
Restitutions, Literature. Ca tematică, sunt abordate subiecte de istorie politică, culturală, economică, is-
torie socială, demografie, artă, literatură, etnografie, problematica minorităților din România, a diasporei 
românești etc. Se remarcă prezența a numeroși autori străini din Statele unite ale americii, Marea Brita-
nie, Franța, Germania, Belgia, italia etc. (revista a găzduit peste 140 de articole semnate de autori străini, 
mulți fiind specialiști cu o solidă reputație internațională; acest fapt arată, o dată în plus, dimensiunile 
schimburilor științifice în care s-au angajat Centrul de Studii Transilvane și Transylvanian Review pentru 
promovarea, în străinătate, a cercetării istorice românești). 

De asemenea, printre cei care au publicat aici se regăsesc atât personalități consacrate, specialiști 
cu o solidă formare și reputație, cât și tineri cercetători de valoare. Menționăm, aleatoriu, dintre autori, 
nume precum jean-Marc Trigeaud, jean-Noel Grandhomme, Fabio l. Grassi, Hans Dama, Horst Fassel, 
Ernst Chr. Suttner, Keith Hitchins, Mihai Maxim, Gheorghe platon, ioan-aurel pop, Nicolae Edroiu, Nicolae 
Bocșan, Marius porumb, liviu Maior, Vasile pușcaș, iacob Mârza, alexandru-Florin platon, ioana Both, 
Corin Braga, Mircea Măran, Maria Berenyi etc. pe lângă articole, fiecare număr regulat conține în medie 
4-5 recenzii ale unor lucrări de specialitate recent apărute.

Revista beneficiază, în cadrul consiliului editorial, de experiența unor personalități de anvergură 
în domeniul cercetării istorice, specialiști consacrați, vechi colaboratori ai Centrului de Studii Transilva-
ne (Cesare alzati – Facoltà di Scienze della Formazione, istituto di Storia Moderna e Contemporanea, 
università Cattolica, Milano, italia; Mathias Beer – institut für donauschwäbische Geschichte und lan-
deskunde, Tübingen, Germania; Conrad Gündisch – Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deuts-
chen im östlichen Europa, oldenburg, Germania; Harald Heppner – institut für Geschichte, Graz, austria; 
paul E. Michelson – Huntington university, indiana, uSa; Momčilo pavlović – institute of Contemporary 
History, Belgrad, Serbia; acad. alexandru Zub).

activitatea de cercetare și cea editorială desfășurată la Centrul de Studii Transilvane s-a bucurat, în 
noiembrie 2019, de o înaltă recunoaștere și apreciere, sub forma medaliei aniversare ”Centenarul Marii 
uniri”, conferită prin decret al președintelui României în semn de apreciere pentru efortul depus în vede-
rea păstrării și promovării memoriei evenimentelor și participanților la înfăptuirea unității naționale și a 
statului român modern.

prof. univ.dr. ioan Bolovan
membru corespondent al academiei Române

coordonatorul activitățiilor Centrului de Studii Transilvane



CeNtRul de CeRCetaRi  
GeoGRaFiCe

Centrul de Cercetări Geografice al Filialei Cluj-Napoca a academiei Române este continuatorul, întru-
totul, al Colectivului de Geografie înființat, în cadrul aceleiași instituții, de către magistrul școlii geo-
grafice clujene, profesorul Tiberiu Morariu,  la 1 octombrie 1949. Dealtfel Tiberiu Morariu, membru 

corespondent al academiei Române și decan al Facultății de Biologie-Geografie a universității Babeș-Bolyai 
în mai multe legislaturi i-a condus destinele până în anul 1973, când s-a retras din activitate. in sfertul de 
veac în care s-a aflat la cârma unității, acesta a imprimat discipolilor săi rigoarea analizelor fundamentale, 
dar și a celor de imediată aplicabilitate practică, ,, geografia aplicată” promovată cu asiduitate de acesta în-
scriindu-se la vremea respectivă în curentul de reală modernitate a științei respective pe plan mondial.  prin 
activitatea științifică susținută, concretizată în teze de doctorat ale membrilor săi, în lucrări de sinteză cu 
caracter monografic, între care relevante sunt cele aparținând colecției ,,județele României” (alba, Bistrița-
Năsăud, Harghita, Sălaj), colectivul s-a dovedit a fi o veritabilă pepinieră pentru formarea și afirmarea unor 
prestigioși geografi ardeleni, cu contribuții importante în domeniile de studiu geomorfologic, hidrologic, 
geografia turismului, geografia populației și așezărilor, etnografie etc. Dintre aceștia, numele cele mai cu-
noscute sunt: ion Mac, cunoscut geomorfolog, viitor decan al Facultății de geografie din Cluj-Napoca, Victor 
Sorocovschi, Nicolae Ciangă, Wilfried Schreiber, ion popescu argeșel, Maria Călinescu, aurel Maier, petru 
Dan idu, jozsef Benedek, iuliu Vescan, Ștefan Bilașco etc. Încă de la înființarea sa, deseori în strânsă cola-
borare cu cadrele didactice ale facultății de profil din universitatea Babeș-Bolyai, cercetătorii centrului s-au 
antrenat în activități de investigare detaliată și complexă a fenomenelor și proceselor geografice aferente 
spațiului de gravitație imediată: Depresiunea colinară a Transilvaniei, Munții apuseni, Carpații orientali etc.

inițial, în perioada anterioară anului 1990, când anumite domenii geografice precum geografia poli-
tică, geografia mediului, geografiei populației, geografia economică se confruntau cu dificultăți de natură 
ideologică,  au predominat preocupările de geografie fizică (geomorfologice, hidrologice, climatice, bioge-
ografice) susținute de reputați specialiști în domeniu între care menționăm pe profesorii Tiberiu Morariu, 
Victor Sorocovschi, ion Mac, ion popescu-argeșel, Wilfried Schreiber, Maria Călinescu etc. ulterior, spec-
trul cercetărilor s-a multiplicat și diversificat cu introspecții de natură geografico-umană, îndeosebi cele de 
geografia turismului, demografie și habitat sau etnografie unde s-au afirmat personalități precum Nicolae 
Ciangă, jozsef Benedek, aurel Maier, Dan petru idu. În ultimele două decenii, membrii centrului au abordat 
teme științifice în vogă la nivel național și internațional, incluse preponderent în domeniul Geografiei regi-
onale, a Științei mediului,  evaluând potențialul geografic al diferitelor regiuni, întocmind planuri și strategii 
de dezvoltare teritorială. actualmente, preocuparea unor membrii ai centrului se focalizează pe reliefarea 
unor aspecte privind poluarea mediului, a consecințelor schimbărilor climatice asupra ambientului, pei-
sajului și contextului economico-social regional și local. Nu lipsesc abordările privind geneza, structura și 
funcțiile peisajelor culturale, precum și strategiile de dezvoltare regională sau reziliența sistemelor teritori-
ale..  Valoarea studiilor elaborate de-a lungul întregii sale existențe ca entitate de cercetare individualizată 
este certificată inclusiv de premiile academiei Române decernate cercetătorilor Tiberiu Morariu, ion Mac, 
Wilfried Schreiber, ion popescu argeșel, pompei Cocean, Nicolae Ciangă și Ștefan Bilașco. anual, Centrul 
organizează secțiunea geografică a manifestării științifice ,,Zilele  academice clujene” și participă la work-
shop-ul inițiat alături de centrul similar din Filiala iași a academiei Române. la nivel internațional, Centrul 
dezvoltă strânse relații de colaborare cu institutul de Geografie din pecs (ungaria) atașat academiei din țara 
vecină, cu cercetătorii căruia a elaborat proiecte interesante privind spațiul de interfață România-ungaria.. 

Studiile și rapoartele de cercetare elaborate sunt publicate în reviste naționale și internaționale co-
tate iSi, respectiv în revista proprie, Geographia Napocensis, cu apariție regulată, la zi, indexată în 4 baze 
de date internaționale. Menționăm, de asemenea, cărțile publicate în edituri prestigioase din țară și stră-
inătate de către cercetătorii pompei Cocean, Ștefan Bilașco și Gabriela Munteanu

dr. Ștefan BilaȘCo
Șef al Centrului de Cercetări Geografice



Institutul de Speologie Emil Racoviță (iSER) este cel mai vechi centru de cercetare dedicat studiului și 
explorării peșterilor din lume. iSER a luat ființă la inițiativa lui Emil Racoviță, ca organizație de cerce-
tare de sine-stătătoare în cadrul nou-înființatei universități a Daciei Superioare. În 1920, la solicitarea 

Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și ținuturilor românești din ungaria, Emil Racoviță decide să 
revină în țară ca fondator, director și cercetător al institutului de Speologie, poziție pe care a păstrat-o 
până la moartea sa, în 1947. pe parcursul celor peste 100 de ani de existență, iSER a trecut prin mai multe 
reorganizări și schimbări ale afilierii ordonate politic, păstrându-și de fiecare dată viziunea și misiunea de 
cercetare a carstului și peșterilor. istoria iSER poate fi împărțită în trei mari perioade: perioada interbe-
lică (1920-1940), perioada 1940-1990 și perioada de după 1990. Între 1920 și 1940, Emil Racoviță a pus 
bazele cercetării carstului din România și continuarea studiilor similare din Europa și africa. Fondarea 
unui institut nou, dedicat exclusiv peșterilor, a dus la o emulație deosebită în domeniu, Clujul fiind în acea 
perioadă centrul internațional al investigațiilor speologice, cu cercetători din mai multe țări lucrând în 
România și organizând expediții internaționale pe mai multe continente. După debutul celui de-al Doilea 
Război Mondial și în perioada imediat următoare, iSER a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de 
vedere organizațional, marcată de decesul fondatorului și reorganizare succesivă a instituțiilor tutelare 
(universitățile clujene, Ministerul Învățământului, academia Română). Speologii institutului au lucrat con-
tinuu în acea perioadă, asigurând păstrarea instituției în spațiul original (inclusiv prin utilizarea statului de 
consul elvețian de către directorul adjunct din perioada interbelică, p. a. Chappuis) și menținerea memo-
riei instituționale care a permis relansarea activității la începutul anilor ’50. perioada regimului comunist 
a fost una de consolidare, care a favorizat poziționarea institutului, după 1990, ca unul din centrele de 
referință la nivel internațional pentru studierea carstului și peșterilor.

Dacă activitățile iSER din perioada interbelică aveau ca obiectiv studierea faunei peșterilor, după 
1950 acestea s-au diversificat treptat, incluzând studii de geomorfologie, hidrologie, climatologie, paleo-
climatologie și paleontologie. Studiile iSER din ultimii 30 ani au purtat cercetătorii iSER pe mai multe con-
tinente – Europa, america de Nord, america de Sud, asia și, pentru prima oară de la expediția lui Racoviță 
din 1897-1899, în antarctica (2016). printre cele mai importante rezultate ale acestor expediții și studii 
sunt: a) Descoperirea uneia dintre cele mai vechi rămășițe de om modern (Homo sapiens) din Europa (în 
peștera cu oase) și punerea în evidență a încrucișării dintre aceștia și oamenii de Neanderthal; b) desco-
perirea celor mai vechi urme de pași ale omului de Neanderthal (Homo neanderthalensis) din lume, în 
peștera Ghețarul de la Vârtop. c) Studierea celui mai vechi și masiv ghețar de peșteră din lume, în peș tera 
Ghețarul de la Scărișoara. acest ghețar are o poziție aparte în istoria iSER – Emil Racoviță a vizitat peștera 
de mai multe ori în anii ’20 și a considerat-o o potențială ”mină de aur științific”, Comisia Monumentelor 
Naturii înființată la propunerea lui clasificând-o ca primul monument al naturii din România. 

În prezent, cercetătorii iSER Cluj-Na poca lucrează pe mai multe continente, investigând fauna sub-
terană, procesele geomorfologice și hidrologice din peșteri, sursa poluării prezente și din trecut a me-
diului, dinamica climatului, posibilitățile de adaptare a speciilor faunistice la medii de viață extreme, is-
toria populațiilor și societăților umane din ultimii 50000 de ani. pentru aceste activități, cercetătorii iSER 
au obținut finanțări importante la nivel național și internațional de la guvernele român, norvegian, ma-
ghiar, francez etc., de la uniunea Europeană, uniunea internațională de Speologie, agenția internațională  
pentru Energie atomică, Europlanet.

dr. Traian BRaD
Șef al Compartimentului Cluj-Napoca 

al institutului de Speologie „Emil Racoviță”

iNstitutul de speoloGie  
„emil RaCoviță”
Compartimentul Cluj-Napoca



oBseRvatoRul astRoNomiC
al Filialei Cluj-NapoCa  

a aCademiei RomâNe

c olectivul de cercetători al observatorului astronomic al Filialei Cluj-Napoca a academiei Române a 
fost înființat în anul 1951. Succesiv, el este transferat în cadrul universității Babeș-Bolyai din Cluj, în 
1961, respectiv în cadrul Centrului de astronomie și Științe Spațiale al institutului Central de Fizică, 

în anul 1977. Din anul 1990 colectivul de cercetători se constituie în observatorul astronomic al Filialei 
Cluj-Napoca a academiei Române (prin H.G. 211/03.03.1990), fiind totodată unitate afiliată institutului 
astronomic al academiei Române.

Cercetarea din cadrul observatorului astronomic al Filialei Cluj-Napoca a academiei Române se des-
fășoară în câteva direcții specifice ale astronomiei, astrofizicii și cercetărilor spațiale, devenite deja tradi-
ționale încă din anii ’50. astfel, studiile de mecanică cerească, astronomie dinamică și dinamică spațială 
s-au dezvoltat în conexiune cu cercetarea observațională a mișcării sateliților artificiali ai pământului și cu 
problematica dinamicii sistemelor stelare binare. urmând preocupărilor inițiale din perioada interbelică 
privind fotometria astronomică, studiile din domeniul astrofizicii s-au focalizat pe cercetarea stelelor vari-
abile (pulsante și sisteme binare cu eclipse). Menționăm aici rezultatele teoretice semnificative obținute 
de Dr. ioan Todoran în cercetarea mișcării apsidale și în studierea problemei restrânse a celor trei corpuri 
în sisteme stelare binare. acestea au fost obținute simultan cu o activitate observațională remarcabilă 
în domeniul fotometriei stelelor variabile. Dr. Tiberiu oproiu a avut contribuții importante în domeniul 
observării sateliților artificiali ai pământului, al studierii mișcării acestora și cel al mecanicii cerești, iar din 
anul 1990, a devenit conducător de doctorat în cadrul institutului astronomic al academiei Române.

anii ’90 au marcat o nouă etapă în activitatea de cercetare a observatorului astronomic atât prin 
aprofundarea și diversificarea preocupărilor existente, cât și prin înnoirea instrumentației și a tehnicii 
observaționale. Cercetările asupra corpurilor cerești au beneficiat de aportul adus de achiziționarea de 
telescoape computerizate echipate cu camere CCD/CMoS astronomice.

aceasta a permis descoperirea în anul 2008 a pulsațiilor de mică amplitudine ale componentei prima-
re a sistemului binar Y leonis. precizia observațională crescută a permis participarea la campanii interna-
ționale de observații asupra fenomenelor mutuale ale sateliților planetelor jupiter și Saturn (campaniile 
pHEMu și pHESaT), precum și a unor stele variabile (Y Camelopardalis, proiectul DWaRF, proiectul Nort-
hern TESS targets).

au fost adoptate și dezvoltate metode riguroase destinate analizării și interpretării fenomenelor 
de variabilitate stelară. În acest sens au fost dezvoltate metode originale de investigare a tendințelor și 
semnalelor periodice de mică amplitudine în serii de timp astronomice zgomotoase, urmărindu-se atât 
detecția, cât și estimarea detectabilității acestora prin intermediul simulărilor Monte Carlo. o preocupare 
constantă a fost aceea detectării posibililor companioni invizibili ai stelelor variabile. a fost abordată dez-
voltarea cadrului teoretic necesar studierii fenomenelor de modulație care se manifestă în variabilitatea 
stelară. Modelarea curbelor de lumină ale stelelor pulsante, cuantificarea formei acestora și studiul even-
tualei variabilități a formei acestor curbe au fost, de asemenea, abordate.

aplicarea tehnicilor observaționale (astrometrice și fotometrice) și computaționale moderne a fost 
extinsă și în domeniul studierii corpurilor cerești din apropierea pământului: sateliți artificiali, deșeuri 
spațiale, asteroizi. aceasta a permis abordarea unor direcții de mare actualitate în cadrul sub-programe-
lor agenției Spațiale Europene (ESa): Space Surveillance and Tracking (SST) și Near Earth Objects (NEo). 
adoptarea Deciziei nr. 541 din 2014 de către parlamentul European a permis constituirea unui cadru de 
lucru pentru supraveghere și urmărire spațială (SST) prin înființarea unui consorțiu european (EuSST) 
cu obiectivul principal de a constitui o rețea de senzori specifici și de a furniza servicii pentru protejarea 
infrastructurii spațiale critice și a populației. În prezent, România participă în Consorțiul EuSST alături de: 
Franța, Germania, italia, polonia, portugalia și Spania. Senzorii optici dezvoltați în cadrul observatorului 
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astronomic Cluj-Napoca (aRoaC) contribuie activ la furnizarea de date observaționale pentru serviciile de 
reintrare în atmosferă, evitarea coliziunilor, fragmentare și constituirea catalogului european SST.

În domeniul mecanicii cerești, al astronomiei dinamice și al dinamicii spațiale, s-au efectuat studii 
asupra influenței activității solare și geomagnetice asupra mișcării sateliților artificiali în atmosfera teres-
tră. De asemenea, s-au efectuat cercetări în domeniul problemei restrânse a celor trei corpuri – modelele 
Rein și Roche, precum și în cel al dinamicii corpurilor cerești în câmpuri post-newtoniene (Manev și foto-
gravitaționale). au fost studiate metode de regularizare (cu aplicații la studiul apropierilor strânse ale cor-
purilor cerești), metode de investigare a comportării dinamice și a stabilității pe termen lung a sistemelor 
de corpuri cerești, de determinare a orbitelor periodice și cvasiperiodice.

În domeniul arheoastronomiei au fost elaborate metode de calcul specifice și au fost analizate ori-
entările astronomice ale unor necropole, sanctuare, fortificații, biserici acoperind perioada dintre epoca 
neolitică și cea medievală. În domeniul învățământului astronomiei s-au elaborat metodologii noi în pre-
darea astronomiei și folosirea acesteia ca soluție pentru abordarea inter- și transdisciplinară în programe-
le educaționale.

au fost inițiate preocupări în domeniul astronomiei extragalactice, al studierii galaxiilor pitice prin 
utilizarea metodelor radioastronomiei, radiointerferometriei și a tehnicilor de prelucrare a datelor radio 
și de sinteză a imaginilor.

Din anul 2014 au fost abordate domenii noi de cercetare: fizica proceselor stohastice aplicate în as-
trofizică, relativitate generală și cosmologie, cum ar fi studiul undelor magnetohidrodinamice perturbate 
stohastic, descifrarea proceselor fizice care duc la semnăturile observaționale ale găurilor negre superma-
sive și modele de materie neagră sub formă de condensat Bose-Einstein, măsurători din satelit ale câm-
pului magnetic terestru. De asemenea, au fost studiate modele gravitaționale f(R) în cosmologie și au fost 
aduse contribuții la prelucrarea datelor obținute de rețeaua liGo pentru detecția undelor gravitaționale.

Cercetarea științifică din cadrul observatorului astronomic se desfășoară atât în cadrul programelor 
de cercetare ale academiei Române, cât și în cadrul unor proiecte de cercetare extrabugetare cu finanțare 
internațională (ESa, Comisia Europeană) și națională (Ministerul Cercetării, agenția Spațială Română).

Rezultatele activității colectivului de cercetători al observatorului astronomic s-au concretizat prin 
publicarea a numeroase studii în reviste de specialitate prestigioase: Monthly Notices of the Royal Astro-
nomical Society, The Astrophysical Journal, The Astronomical Journal, Astronomy and Astrophysics, Astro-
nomy and Astrophysics Supplement Series, Acta Astronomica, Astrophysics and Space Science, New As-
tronomy, Astronomische Nachrichten, Acta Astronautica, Sensors, Information Bulletin on Variable Stars, 
Romanian Astronomical Journal, IEEE Transaction on Plasma Science / Magnetics, Classical and Quantum 
Gravity, Physical Review X, The European Physical Journal C, Physical Review D.

Dr. ing. Vlad tuRcu
Responsabil colectiv



BiBlioteCa aCademiei RomâNe  
diN Cluj-NapoCa

B iblioteca academiei Române din Cluj-Napoca nu impresionează atât prin datele statistice – demne, la 
rândul lor, de luat în seamă – cât mai ales prin valorile pe care le conservă, prin patrimoniul cultural pe 
care îl pune la dispoziția cercetătorilor. Înființată cu scopul de a veni în sprijinul cercetătorilor institute-

lor Filialei Cluj a academiei Române, Biblioteca a devenit o instituție de importanță națională în momentul în 
care i s-a încredințat administrarea fondurilor istorice de carte, cele care, după 1948, au intrat în patrimoniul 
academiei Române. un rol esențial în acest proces de tezaurizare a valorilor culturale transilvane l-a avut 
David prodan, în calitatea sa de director al Secției arhive și Documentare din cadrul institutului de istorie 
și Filosofie. astfel, în martie 1950 s-a ocupat personal de preluarea Bibliotecii Centrale blăjene. Cu sprijinul 
conducerii Bibliotecii universitare din Cluj și al Comitetului provizoriu al orașului Blaj, au fost aduse, la 
Cluj, 151 de lăzi cu cărți și 21 de lăzi cuprinzând manuscrise, documente și colecția de carte românească 
veche. Toate vor fi găzduite, pentru o lungă perioadă, de Biblioteca universitară, apoi, după 1974, vor fi 
transportate la sediul nou de pe strada M. Kogălniceanu. 

Se cuvine remarcată mai ales biblioteca lui Timotei Cipariu, deoarece, în cursul vieții sale, acesta a 
reușit formarea celei mai mari colecții a vremii, alcătuită din cărți tratând cu predilecție subiecte istorice 
și filologice, dar și dintr-un însemnat fond oriental. ocupându-se de istoria culturii și, în cadrul acesteia, 
de istoria poporului român, el a procurat numeroase publicații și manuscrise încă din vremea studenției 
blăjene, din anul 1819. a urmat un plan de achiziționare sistematic, bazându-se pe piața de cărți a anti-
cariatelor din ardeal, iar, mai apoi, din Sibiu, București și Viena. la data morții sale (3 septembrie 1887), 
biblioteca sa cuprindea cca. 6000-7000 de volume. această valoare culturală a fost lăsată testamentar de 
Cipariu capitlului greco-catolic din Blaj. Marele cărturar și bibliofil Timotei Cipariu a fost primul colecționar 
român de cărți care și-a dezvoltat biblioteca după studii de specialitate, lăsându-ne o moștenire remar-
cabilă: mii de volume de cărți, un fond aproape complet de periodice românești transilvănene, cea mai 
vestită colecție de orientalistică din țară și o importantă colecție de manuscrise.

În 1950, prodan reușește să preia din Biblioteca diecezană orădeană toate cele 280 de manuscrise, 
pe care le aduce la Cluj cu mijloace proprii. o a treia colecție de carte veche este cea a Episcopiei roma-
no-catolice din Satu Mare. Transportată la Cluj în 1951, aceasta va fi adăpostită, până în 1976, în cele 
două biblioteci „anexe”, situate în spațiile actualelor licee Báthory și Teologic Reformat. Tot în 1950, prin 
decizia Comitetului pentru așezămintele Culturale de pe lângă Consiliul de Miniștri, Filialei academiei din 
Cluj i se atribuie arhiva și Biblioteca Muzeului ardelean, desființat în anul anterior. În 1958, intră sub aripa 
Bibliotecii vechea bibliotecă a fostului Muzeu Năsăudean, iar în aprilie 1974, academia înștiințează Filiala 
din Cluj că „s-a aprobat de către Consiliul Culturii și Educației Socialiste trecerea Bibliotecii documentare T. 
Cipariu din subordinea Consiliului popular al orașului Blaj, în subordinea academiei R.S.R. în cadrul Filialei din 
Cluj”. În 1974, au început lucrările la noul sediu, de pe strada M. Kogălniceanu, iar, în 1976, după aducerea 
fondurilor din vechile depozite, Biblioteca și-a deschis porțile. Între manuscrisele românești se eviden țiază 
lucrările celor care au făcut din Școala ardeleanu nu doar o mișcare istorică și culturală ce marchează în 
chip fericit trecutul Transilvaniei și al României, ci și un model de conduită și atitudine de viață. astfel, îi 
putem aminti pe Samuel Micu, cu Istoria, lucrurile și întâmplările românilor (1801), petru Maior cu Istoria 
Bisericii românilor (1800), Gheorghe Șincai cu Hronica românilor și a mai multor neamuri (1808). Manus-
crisele conservate în fondurile fostelor licee confesionale acoperă, la rândul lor, domenii dintre cele mai 
diferite, istoria, filosofia, literatura, științele naturii, folclorul ș.a.m.d. aici se găsesc cronicile lui Bethlen 
Farkas, Bethlen johannes, Cserei Mihály. În fondurile de carte veche românească (1508-1830) se găsesc 
câteva rarități: Octoihul lui Macarie, Târgoviște, 1510 (unicat); Tâlcul evangheliilor și Molitvenicul, Coresi, 
Brașov, 1564; Palia de la Orăștie, 1582; Cartea românească de învățătură a lui Varlaam, iași, 1643.

un loc aparte îl ocupă fondul oriental de carte unde, din aproximativ 1000 de volume (sec. XVi-XiX), în 
jur de 200 de titluri, provenite în marea lor majoritate din colecția particulară a lui Timotei Cipariu, reflectă 
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preocupările acestuia de ebraistică. Menționăm aici doar câteva lucrări semnificative, respectiv prima edi-
ție bilingvă, în ebraică și spaniolă, a Bibliei ebraice, publicată la amsterdam, de frații proop, în anul 1761, 
pentru comunitatea evreilor sefarzi din Spania sau o ediție rară a Gramaticii ebraice a lui johannes Haber-
man (avenarius), cu o prefață a lui phillip Melanchton, apărută în 1557.  Din restul fondurilor istorice ale 
bibliotecii, respectiv unitarian, reformat, catolic și franciscan, se fac remarcate primele două, cu accent pe 
fondul unitarian de carte, lucru ușor de înțeles dacă ne întoarcem în timp la apariția Reformei, când intere-
sul pentru revenirea la textul ebraic al Bibliei, pentru limba și literatura ebraică au devenit puncte centrale 
ale preocupărilor ebraiștilor creștini. limba ebraică și scrierile rabinice au devenit astfel materii de studiu în 
lumea creștină, secolul al XVi-lea fiind unul reprezentativ în acest sens. 

prezența în număr mare a tipăriturilor evreiești în fondurile istorice ale bibliotecii demonstrează 
faptul că interesul puternic pentru „lingua sacra”, declanșat de mișcarea de Reformă se regăsește și în 
Transilvania, spațiu curtat, între secolele XVi-XiX, de un număr mare de ebraiști creștini. preocupările de 
ebraistică au atras după sine și activitatea unor tiparnițe cu caractere ebraice. prima tipografie de acest 
gen a apărut la Cluj, unde Samuel Kaposi și-a publicat, în 1638, lucrarea Memoriale Hebraicum. Tot aici 
apare, în 1722, cartea lui Nicolaus Guilielmus Schroeder, Institutiones ad fundamenta linguae Hebraeae. 
operele ebraiștilor și orientaliștilor creștini, care se regăsesc într-o proporție semnificativă și în colecțiile 
bibliotecii noastre, au condus în final la o reevaluare a evreului și a iudaismului în cadrul societății timpu-
lui, cultura evreiasca fiind parte, în fond, a matricei europene. 

Colecția de cărți și manuscrise arabe, persane și turcești adunate de Timotei Cipariu, aflate acum în 
Fondul oriental al Bibliotecii academiei Române din Cluj-Napoca, acoperă toate domeniile creativității 
arabe: științele coranice, lingvistică și lexicografie, filosofie, istoriografie, proză, biografie, literatură sapi-
ențială și poezie, constituindu-se într-un tezaur de inestimabilă valoare. Chiar la o trecere grăbită în revis-
tă a titlurilor transpare intenția de a întocmi o bibliotecă de specialitate prin achiziții sistematice, prin în-
cercarea de a aduna cele mai importante instrumente de lucru necesare arabistului, cele mai noi surse de 
informare și, mai ales, operele de referință indispensabile cercetării în domeniu. Manuscrisele,  în număr 
de 207, grupate sub titlul generic „manuscrise orientale” includ 132 mss. arabe, 25 persane și 20 turcești 
sau bilingve și ilustrează toată pleiada de arte așa-zis minore duse la desăvârșire în umbra învăluitoare a 
islamului: caligrafia, considerată cea mai nobilă dintre arte care dă formă concretă cuvântului revelat al 
Coranului, arta ilustrării și iluminării manuscriselor, tehnica legării și ornamentului presat. 

Revista Biblioteca și cercetarea a apărut între 1972 și 2004, însumând până în prezent 24 de numere, 
cuprinde studiile prezentate în cadrul lucrărilor sesiunilor științifice „Biblioteca și cercetarea”, organiza-
te de instituția noastră. Din 2019, revista noastră apare în serie nouă, în limbile franceză și engleză, cu 
titlul Etudes bibliologiques / Library Research Studies. Între cataloagele și indicii bibliografici realizați în 
Bibliotecă se numără: Ocrotirea naturii și a mediului înconjurător, Boabe de grîu. Revistă lunară ilustrată 
de cultură,  Cosînzeana, Steaua, Bibliografia literaturii ro mâne, 1961-1965, Biblioteca lui Timotei Cipariu, 
Muzică și poezie, Repertoriul manuscriselor slavone, „Cultura Creștină”, Catalogul cărții românești vechi 
din BAR, Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Între cărțile de autor ale celor care 
activează sau au activat în Bibliotecă se găsesc printre altele: anca Elisabeta Tatay: Din istoria și arta cărții 
românești vechi: gravura de la Buda (1780-1830); a. M. Gherman: Un umanist român: Teodor Corbea și 
ioan Chindriș, Niculina iacob: O diplomă privilegială inedită a episcopului Ioan Inochentie Micu Klein, Sorin 
Crișan, Arta, fizionomia și circulația cărții în Transilvania secolelor XV-XVI.

În ultimii 10 ani, în Biblioteca academiei din Cluj-Napoca au avut loc zeci de expoziții și târguri de car-
te: astfel, putem aminti: Școala ardelenă și iluminismul românesc din Transilvania; Filiala Cluj-Napoca a 
Academiei Române: 60 de ani de la înființare; Cluj-Napoca și Marea Unire; Cărți și cărturari clujeni; 550 de 
ani de text biblic în tipografiile Europei; Academicieni clujeni: Memorie și actualitate, expoziție organizată 
cu ocazia Zilelor academice clujene, Reforma și românii în secolele XVI-XIX ș.a.m.d.

prezentarea noastră nu a putut să pună în evidență toate detaliile legate de o instituție de rang 
național. or, nu putem încheia fără a ne reaminti că Biblioteca academiei Române din Cluj-Napoca repre-
zintă pentru Cluj, pentru Transilvania și pentru România o instituție care conservă și pune în lumină valori 
inestimabile ale culturii scrise naționale și universale. 

prof. univ. dr. Sorin ion CRiȘaN
Directorul Bibliotecii academiei Române, Cluj-Napoca
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F iliala din Cluj-Napoca a academiei Române are în componență 7 institute de cercetare, 3 colective 
de cercetare ale unor institute din București, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a academiei Române, 
precum și biblioteci la Blaj și Năsăud, după cum urmează:

• institutul de istorie „George Barițiu”
• institutul de lingvistică și istorie literară „Sextil pușcariu”
• institutul de arheologie și istoria artei
• institutul de Cercetări Socio-umane „Gheorghe Șincai” din Târgu-Mureș
• institutul de Calcul „Tiberiu popoviciu”
• institutul „arhiva de Folclor a academiei Române”
• Centrul de Studii Transilvane
• Centrul de Cercetări Geografice
• institutul de Speologie „Emil Racoviță” – Compartimentul Cluj-Napoca
• observatorul astronomic Cluj-Napoca
• Biblioteca academiei Române din Cluj-Napoca 

În cadrul Filialei Cluj-Napoca a academiei Române și-au desfășurat activitatea, în acest an, 417 persoane 
din care:

i. Statele de funcții ale academei Române au permis încadrarea a 250 persoane;
ii. În cadrul contractelor de cercetare din fonduri extrabugetare au fost încadrate pe durată deter-

minată 91 persoane, din care 80 cercetători şi 11 personal auxiliar;
iii. pentru desfăşurarea activităţilor pe şantierele arheologice s-au încheiat contracte de antrepriză 

cu 5 persoane;
iV. În cadrul contractelor de cercetare din fonduri norvegiene au fost încadrate pe durată determi-

nată 33 persoane, din care 20 cercetători și 13 persoane ca personal auxiliar.
V. În cadrul contractelor de cercetare din fonduri FEDR, programul aRCHEoDaNuBE, au fost încad-

rate pe durată determinată 5 persoane.
Vi. Din fondurile bugetare ale academiei Române au fost remunerați 13 academicieni și 13 membri 

corespondenți. Filiala mai are și 7 membri onorifici.

activităţile de cercetare ştiinţifică, în cadrul unităților componente, s-au desfășurat, în principal, în ca-
drul planurilor de cercetare ale academiei Române, în conformitate cu etapizarea acestora. Ca urmare a 
specificității institutelor, tematica de cercetare a fost extrem de vastă și a inclus domenii variate, precum 
lingvistica, istoria, istoria artei, arheologia, folclorul, științele sociale, matematica, astronomia, geografia 
și speologia. lista cu tematicile de cercetare finanțate de academia Română se regăsește în continuarea 
prezentului raport. Menționăm doar unele din obiectivele ştiinţifice prioritare stabilite de aceste unități: 

1. Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”
• Tezaurul lexical al limbii române. Dicţionarul limbii române
• lexicografie bilingvă româno-maghiară
• lexicografie literară românească
• Tezaurul toponimic al României. Transilvania
• atlas lingvistic român pe regiuni

2. Arhiva de Folclor a Academiei Române Cluj-Napoca
• Monografiile arhivei de Folclor. Elaborarea şi publicarea studiilor de sinteză
• patrimoniul informaţional al institutului

3. Institutul de Istorie „George Barițiu”
• izvoare documentare privitoare la istoria României, cu referire la cea a Transilvaniei
• aspecte ale vieţii politice, religioase, economice şi sociale în Transilvania medievală şi modernă
• istoria grupurilor etno-culturale (1919-1989)
• România în relaţiile internaţionale şi integrarea în uniunea Europeană
• aspecte ale reflecţiei despre moralitate în cercetarea filozofica şi psiho-sociala contemporană
• Între oglinzile socialului: performativităţi ale socia(bi)lităţii

4. Centrul de Studii Transilvane
• Război şi societate în Europa Centrală între sec. XV-XX
• activităţi editoriale
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5. Institutul de Arheologie și Istoria Artei
• Contribuţii la istoria Transilvaniei
• Cercetări arheologice de teren
• Contribuţii la istoria artei medievale şi premoderne din Transilvania

6. Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” Târgu-Mureș
• Între tradiţie şi modernitate: elitele româneşti în „secolul cel scurt” (1918-1989)

7. Institutul de Calcul „Tiberiu Popoviciu”
• Metode numerice şi de aproximare
• Modelare numerică

8. Observatorul Astronomic Cluj-Napoca
• Cercetări de astrofizică solară, stelară, galactică şi extragalactică şi cosmologie
• Studii de astrometrie şi mecanică cerească
• Studii de istoria şi învățământul astronomiei

9. Institutul de Speologie „Emil Racoviță” – Compartimentul Cluj-Napoca
• Evaluarea patrimoniului natural subteran în peşteri din România

10. Centrul de Cercetări Geografice
• Vulnerabilitate și risc asociat în arealul Depresiunii Transilvaniei 
• politici şi strategii de dezvoltare teritorială 

11. Biblioteca Academiei Române Filiala Cluj-Napoca 
• punerea în valoare a cărţilor vechi
• activități de biblioteconomie

Rezultatele activităţilor de cercetare desfășurate în cadrul unităților componente ale Filialei Cluj-Napoca 
a academiei Române au fost finalizate prin publicarea a numeroase cărți, articole sau lucrări științifice, 
prezentate la conferințe naționale sau internaționale. prezentăm o situație statistică a modului de finali-
zare a cercetărilor, precum și a impactului acestora:

• Cărți publicate - 306
– Cărți/capitole publicate în străinătate – 64
– Cărți/capitole publicate de Editura academiei Române – 15
– Cărți/capitole publicate în țară – 227

• articole publicate - 342
– articole în reviste iSi din străinătate – 77
– articole în reviste iSi din România – 40
– articole în reviste B+ – 225

• Conferințe organizate/susținute - 539
– Conferințe organizate – 41
– participări la conferințe internaționale – 182
– participări la conferințe naționale – 316

• Rapoarte de interes public – 10
• premii obținute – 32
• Citări ale lucrărilor in 2021 – 3.094

in anul 2021 s-au publicat cu 40% mai multe cărţi şi capitole  (306/215) comparativ cu anul pre-
cedent. Dintre acestea 64 de titluri au fost publicate în edituri din străinătate, marcând o creştere de 
33% față de anul 2020. a crescut semnificativ (s-a dublat) numărul de lucrări prezentate la conferinţe 
naţionale (316/159) dar mai ales la conferinţele internaţionale (182/35), unde s-au susţinut de cinci ori 
mai multe lucrări față de anul 2020, probabil mai afectat de condițiile din pandemie.

au fost publicate în total 117 articole isi în ţară şi străinătate, marcând o creştere cu 33% a acesto-
ra. Remarcăm că la jumătate din aceste prestigioase publicații au contribuit colectivul Compartimentului 
din Cluj-Napoca de la institutul de Speologie ”Emil Racoviță” alături de colegii de la institutul de Calcul 
”Tiberiu popovici”. aceleași două colective au fost și cele care au obținut cele mai multe citări în anul 2021 
pentru lucrările lor anterioare, ele cumulând 68% din totalul celor 3094 citări consemnate de instituțiile 
Filialei Cluj-Napoca. Menționăm că numărul citărilor a crescut cu 37% comparativ cu cele anterioare. 

În condițiile unui an dificil, la care au continuat restricțiile impuse de pandemie și care a redus mo-
bilitatea cercetătorilor și posibilitatea de participare sau organizare de noi conferinţe, s-a remarcat  o 
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creştere impresionantă, de peste 2,7 ori, a numărului de participări, în special online, la conferințele din 
țară și străinătate (539/194).  

Din lista celor mai importante cărţi apărute în anul 2021, menționate de instituțiile Filialei Cluj-Napoca a 
academiei Române, dorim să le evidențiem pe următoarele:

• Drăgan, andreea, Living on the river. A study of the interactions in the Lower Danube Gorge 
during the Late Iron Age and early Roman times. Cluj-Napoca, 2020 (2021), Mega publishing 
House, 224 p, iSBN 978-606-020-171-7. CNCS a. 

• Rustoiu, a. a. Căsălean, a.-V. Georgescu (eds.), i. H. Crișan, F. Medeleț, i. andrițoiu, Cetatea 
dacică de la Cugir. VOL. 1. Arhiva săpăturilor arheologice (1977-1991), Editura Mega, CNCS a, 
Cluj-Napoca 2020, 290 p. iSBN 978-606-020-173-1.

• Dicționarul general al literaturii române, ediția a ii-a revizuită, adăugită și adusă la zi, coordo-
nator general: Eugen Simion, vol. Vi, p–R (coautori: Cosmin Borza, Doru George Burlacu, liliana 
Burlacu, Constantina Buleu, alex Goldiș, ioan Milea, Eugen pavel, laura pavel, ioana Tămăian, 
Călin Teutișan, adrian Tudurachi, ligia Tudurachi, Magda Wächter), București, Editura Muzeul 
literaturii Române, 2020, XXXiV + 1153 p. iSBN 978-973-167-380-6, 278-606-555-295-1 (vol. Vi).

• petru Neiescu, Eugen Beltechi, ioan Faiciuc, Nicolae Mocanu, Atlasul lingvistic român. Graiurile 
dintre Morava, Dunăre şi Timoc, vol. i, Corpul omenesc, București, Editura academiei Române, 
2021, XXXV + 313 p. iSBN 978-973-27-3134-5.

• Dumitru loșonți, Convingeri și propuneri etimologice, București, Editura academiei Române, 
2021, 454 p. iSBN 978-973-27-3315-8.

• abrudan, Mircea-Gheorghe, Lecturi din istoriografia bisericească. În memoria profesorului 
Nicolae Bocșan (1947-2016) și a părintelui academician Mircea Păcurariu (1932-2021), Cluj-
Napoca, presa universitară Clujeană, 2021, 396 p. (iSBN 978-606-37-1139-8; și iSBN E-Book: 
978-606-37-1105-3).

• ioan-aurel pop, Southeastern Europe in the Middle Ages and Early Moder Time. Power and 
Influence Between Vatican and Orthodoxy (Berlin: Frank & Timme, 2021), 216 p.

• ioan-aurel pop, History of Romania [în limba chineză] (Beijing: China Renmin university press, 
2021), 275 p.

• Vasile pușcaș, The Ribbentrop-Ciano Diktat-Transylvania and the Romanian-Hungarian Rela-
tions (1940-1944), Cluj-Napoca, Edit. Școala ardeleană, 2021, 378 p. (iSBN 978-606-797-751-6) 

• Mihai Bărbulescu (editor și coautor), Tabula Imperii Romani – Forma Urbis Romani. Dacia, 
Editura academiei Române, 2021, 523 p.

• Cocean p. (2021), La Roumanie au début du troisième millénaire, l’Harmattan, paris, France, 
325 p.;

• M. Nechita, unique continuation problems and stabilised finite element methods, Casa Cărții 
de Știință, Cluj-Napoca, Romania, 124 pp., iSBN: 978-606-17-1816-0

• anca Elisabeta Tatay, Bogdan andriescu, Carte românească veche şi modernă la Roma, în Bi-
blioteca Apostolică Vaticană (sec. XVII-XIX). Catalog / Libri romeni antichi e moderni a Roma, 
nella Biblioteca Apostolica Vaticana (sec. XVII-XIX). Catalogo, Città del Vaticano, Biblioteca apo-
stolica Vaticana, 2021, 376 p.

Biblioteca academiei Române Filiala Cluj-Napoca a primit prin donații în anul 2021 un număr de 1602 
unități. Menționăm că nici în acest an nu s-au primit fonduri pentru achiziții de cărți noi apărute, fapt ce 
afectează grav fondul de carte actual.

au fost catalogate și introduse în baza de date (catalog electronic) un număr de 7058 titluri, din care 
5150, carte veche fond Satu Mare și respectiv 1908 titluri, carte modernă. S-au introdus totodată în baza 
de date periodicele intrate în bibliotecă, prin schimb internațional (50 volume), prin abonamente (23  
titluri) și respectiv prin donații (485 volume). S-au recondiționat și legat cărți, periodice, hărți, registre, 
etc., totalizând 246 unități. a fost mutat la Biblioteca academiei Române din Cluj-Napoca tot fondul de 
carte abandonat de Biblioteca din Târgu Mureș și au fost reevaluate 760 titluri.

membrii academiei Române din cadrul Filialei Cluj-Napoca, care au prezentat rapoarte de activitate 
(prof. dr. Monica acalovschi, ipS andrei ioan andreicuț, acad. Dorel Banabic, acad. Mihai Bǎrbulescu, 
acad. Gheorghe Benga, prof. dr. ioan Bolovan, acad. ioan Bucur, acad. Emil Burzo, Dr. Gheorghe Coldea, 
prof. dr. Dan Eugen Demco, prof. dr. ion Grosu, prof. dr. Fior-Dafin Mureșanu, prof. dr. Sergiu Nedevschi, 
acad. Doru pamfil, acad. ioan-aurel pop, prof. dr. ion pop, prof. dr. liviu pop, acad. octavian popescu, 



f i l i a l a  c l u j - n a p o c a  a  a c a d e m i e i  r o m â n e 3 3

acad. Marius porumb, prof. dr. Radu precup, prof. dr. Vasile pușcaș, prof. dr. ioan a. Rus, acad. Cristian 
Silvestru, ipS laurențiu Streza, acad. Cornel Țǎranu) au desfășurat o susținută activitate de cercetare 
științifică, pe care o prezentăm sintetic prin modul în care aceasta a fost concretizată prin publicații:

• Cărți publicate - 73
– Cărți/capitole publicate în străinătate – 24
– Cărți/capitole publicate de Editura academiei Române – 12
– Cărți/capitole publicate în țară – 37

• articole publicate - 166
– articole în reviste iSi din străinătate – 82
– articole în reviste iSi din România – 8
– articole în reviste B+ – 76

• Conferințe organizate/susținute – 64
– Conferințe organizate – 5
– participări la conferințe internaționale – 29
– participări la conferințe naționale – 30

• proiecte internaționale – 18
• proiecte naționale – 10
• Rapoarte de interes public – 4
• premii  internaționale  – 1
• premii  naționale – 4
• Citări în Google Scholar: 3323
• Citări în baza de date iSi: 1964

*Citările se referă doar la acei membri ai filialei care au furnizat astfel de date 

Comparativ cu anul 2020, s-a constatat pentru majoritatea membrilor academiei Române, în spe-
cial la cei încă în activitate, o creștere a numărului de lucrări publicate, fiind enumerate 90 de articole în 
revistele cotate isi, 73 cărţi sau capitole publicate în țară și străinătate și numeroase lucrări publicate 
în revistele de cultură. Remarcabilă este și consemnarea celor 3.323 citări a operei științifice anterioare, 
care alături de cele 3.094 citări raportate de instituții consemnează pentru Filiala Cluj-Napoca a academiei 
Române un total de 6.417 citări. Menționăm că printre  cei mai valoroși 2% oameni de știință din lume, 
evaluați pentru întreaga lor activitate, se află și 4 membrii din Filiala noastră: acad. ionel Haiduc, acad. 
Emil Burzo, acad. Dorel Banabic și  prof.dr. ioan a. Rus, membru corespondent al academie Române.

Membrii academiei Române au fost distinși, în anul 2021, pentru rezultatele lor științifice cu un pre-
miu internațional și cu patru premii naționale.

activitatea desfăşurată prin granturile de cercetare a fost una deosebită, ea putând fi evidențiată, din 
punct de vedere financiar, prin veniturile extrabugetare realizate, după cum urmează: 

• 13 Granturi cu finanţare naţională – în valoare de 2.612.292  lei 
• 9 Granturi ale academiei Române – în valoare de 29.206 lei 
• 1 Grant cu finanţare europeană – în valoare de 209.297 lei 
• 2 Granturi cu finanţare norvegiană – în valoare de 935.094 lei 
• 5 Granturi cu finanţare internaţională – în valoare de 921.481 lei 
• 2 Contracte de prestări servicii de cercetare – în valoare de 555.225 lei 
• Venituri din taxe – în valoare de 6.414 lei 
• Venituri din 13 contracte de supraveghere arheologică – în valoare de aproximativ 175.627 lei

cele 45 de contracte de cercetare şi supraveghere arheologică au totalizat 5.444.636 lei, reprezen-
tând o creștere de 48%, respectiv 1.774.836 lei, față de veniturile extrabugetare realizate în anul prece-
dent (3.669.800 lei).

Majoritatea achiziţiilor publice de bunuri, servicii și lucrări s-au efectuat online prin catalogul SEap și ele 
au totalizat suma de 2.942.500 lei cu TVa (la data de 31 decembrie 2021).

principalele achiziții realizate, pe categorii generale, au fost următoarele:

• Calculatoare şi echipamente iT: 330.211 lei
• produse software, licențe: 141.894 lei
• Echipamente, consumabile şi produse laborator: 241.283 lei
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• Tipărire cărţi, broșuri, volume: 78.695 lei
• Echipamente de aer condiționat: 34.500 lei
• lucrări instalații încălzire centrala: 186.463 lei
• lucrări amenajare mansarda – contractat, 1.370.693 lei

În cursul acestui an s-au mai desfășurat și alte activităţi care merită evidenţiate:

• Contractarea execuției mansardării imobilului Filialei Cluj-Napoca pentru amenajare ca nou 
spațiu pentru personalul administrativ;

• Modernizarea sistemului de încălzire la imobilul Filialei Cluj-Napoca, de la sobe de teracota la 
încălzire centralizată;

• Modernizarea sistemului de încălzire la Biblioteca Filialei Cluj-Napoca şi la institutul de lingvi-
stică şi istorie literară „Sextil pușcariu”;

• instalarea de unități de climatizare la institutul de istorie şi la Centrul de Studii Transilvane.
• implementare rețelei VpN/Server la nivel de filială (inclusiv institute) şi implementarea e-mai-

lurilor de serviciu la nivelul filialei si a unităţilor componente;
• implementarea politicilor de securitate digitală; 
• achiziționarea de licențe antivirus pentru buna funcționare a tehnicii de calcul din cadrul activi-

tății administrative a filialei precum și pentru toate pC-urile și laptopurile din institutele filialei.

Evidențiem în mod deosebit donaţia primită de Filiala Cluj-Napoca de la firma Emerson Cluj con-
stând în 350 piese de mobilier (birouri, dulapuri, scaune, bucătărie), precum și donația Fundației „Transil-
vania leaders” pentru proiectul de mansardare a clădirii Filialei Cluj-Napoca a academiei Române.

tradiţionalul simpozion „Zile academice Clujene” a fost organizat de Filiala Cluj-Napoca în perioada 
octombrie-noiembrie 2021, împreună cu cele 11 instituții afiliate. au fost distribuite 215 diplome de partici-
pare, fiind susținute 321 de lucrări științifice de participanți din țară și străinătate. Cu această ocazie au fost 
rememorate și activitățile depuse de patru instituții la aniversarea lor de 100 de ani de la înființare, institutul 
de istorie „George Barițiu”, 90 de ani de activitate ai „arhivei de Folclor a academiei Române”, 70 de ani ai 
„institutului de Calcul „Tiberiu popovici” și 30 ani de la constituirea „Centrului de Studii Transilvane”.

Finanțarea activității Filialei academiei Române din Cluj-Napoca s-a bazat în anul 2021 pe un buget 
de cheltuieli de 26.277.620 lei, cu 14% mai mare ca cel din anul precedent. Din această sumă, 83,2% au 
constituit cheltuielile realizate din bugetul de stat asigurat de academia Română, 21.664.540 lei, ele 
reprezentând o creștere de 10,8%  față de anul 2020. Din bugetul de stat, 95,3% din fonduri au fost des-
tinate cheltuielilor salariale, 20.654.634 lei. Cheltuielile din finanţarea extrabugetară au înregistrat de 
asemenea o creștere de 67%, totalizând 3.468.689 lei. Cheltuielile salariale totale au fost de 23.727.782 
lei, reprezentând 90% din bugetul total al Filialei Cluj-Napoca, ele fiind cu 11,4% mai mari ca în anul prece-
dent. Cheltuielile materiale au fost în sumă totală de 1.639.810 lei, duble față de anul 2020, asemănător 
cheltuielilor de investiţii care au totalizat 944.710 lei. 

Față de potențialul de cercetare științifică existent în cadrul instituțiilor Filialei Cluj-Napoca considerăm 
că bugetul de stat alocat a fost insuficient. au fost făcute în continuare eforturi susținute pentru creșterea 
finanțării extrabugetare, prin contractarea de noi programe de cercetare prin competiție, activitate pe care 
dorim să o amplificăm și în anii viitori. Faptul că prin contractele noi de cercetare au putut fi angajați din 
resurse extrabugetare 105 noi cercetători, pe perioade determinate, este un fapt îmbucurător care creează 
premisele unor noi proiecte în viitor. Suntem convinși că împreună cu cei  250 de salariați, aflați în prezent 
pe statele de funcții ai Filialei academiei Române din Cluj-Napoca, vom reuși ca și anul viitor să raportăm noi 
rezultate științifice semnificative pentru efortul colectiv depus. Sinteza rezultatelor obținute a fost centrali-
zată conform anexei 2 solicitată de academia Română și este prezentată în continuare.

Dorim să mulțumim întregului colectiv al Filialei Cluj-Napoca a academiei Române pentru munca 
depusă în condițiile unui an impropriu, datorat pandemiei, pentru majoritatea activităților depuse, de cer-
cetare, culturale sau administrative. Felicităm cu această ocazie întreg personalul pentru îndeplinirea cu 
succes a programelor de cercetare aflate în derulare și pentru rezultatele științifice și financiare raportate.

Cluj-Napoca, 23.02.2022

acad. Doru paMFil 
președintele Filialei Cluj-Napoca a academiei Române



Re
zu

lta
te

le
 c

en
tr

al
iza

te
 a

le
 a

cti
vi

tă
ţii

 F
ili

al
ei

 C
lu

j-N
ap

oc
a 

a 
ac

ad
em

ie
i R

om
an

e 
pe

nt
ru

 a
nu

l 2
02

1

N
r.

Cr
t.

in
sti

tu
t/

 
ce

nt
ru

 d
e 

ce
rc

et
ar

e

Re
su

rs
e 

um
an

e
ar

tic
ol

e 
pu

bl
ic

at
e

Că
rţ

i/
ca

pi
to

le
pr

em
ii

Citări ale lucrărilor 
 anterioare în 2021

Conferinţe organizate 

Conferinţe susţinute  

Rapoarte de 
 interes public

Nr. cercet.

Cond. 
doct.

dr.

drd.

post -doc.

Reviste isi
străinătate

Reviste isi
România

Reviste
România B+

În  
străinătate

EAR

În ţară

În  
străinatate

În AR

1.
in

sti
tu

tu
l d

e 
is

to
rie

  
”G

eo
rg

e 
Ba

riţ
iu

”
39

9
36

3
16

7
4

44
17

4
78

–
1

18
7

16
17

8
–

2.
in

sti
tu

tu
l d

e 
li

ng
vi

sti
că

 şi
 is

to
rie

 
li

te
ra

ră
 „

se
xti

l p
uş

ca
riu

” 
Cl

uj
32

3
27

5
–

4
4

55
11

3
26

–
1

13
9

2
61

2

3.
in

sti
tu

tu
l d

e 
ar

he
ol

og
ie

  
şi

 is
to

ria
 a

rt
ei

17
6

17
–

–
1

7
18

15
–

30
–

3
31

7
6

57
5

4.
in

sti
tu

tu
l d

e 
Ce

rc
et

ăr
i  

so
ci

o-
u

m
an

e 
„G

h.
și

nc
ai

” 
 

di
n 

tâ
rg

u 
m

ur
eş

14
3

13
–

–
2

1
29

8
3

47
–

3
13

1
10

66
–

5.
in

sti
tu

tu
l d

e 
 C

al
cu

l  
 

„t
ib

er
iu

 p
op

ov
ic

iu
”

12
3

10
2

1
19

3
2

3
–

1
–

17
40

3
1

19
–

6.
in

sti
tu

tu
l „

ar
hi

va
 d

e 
Fo

lc
lo

r a
 

ac
ad

em
ie

i R
om

ân
e”

10
1

9
–

–
2

1
20

2
2

6
–

2
26

1
30

–

7.
Ce

nt
ru

l d
e 

st
ud

ii 
tr

an
si

lv
an

e
8

4
8

–
1

2
15

32
4

3
27

–
2

65
1

28
–

8.
Ce

nt
ru

l d
e 

ce
rc

et
ăr

i G
eo

gr
afi

ce
6

–
5

1
5

–
10

1
–

1
–

–
12

5
1

10
–

9.
in

sti
tu

tu
l d

e 
sp

eo
lo

gi
e 

 
„e

m
il 

Ra
co

vi
ta

” 
– 

co
m

pa
rti

m
en

tu
l d

in
 C

lu
j-N

ap
oc

a
7

1
6

–
–

29
–

–
2

–
–

–
2

14
15

0
18

–

10
.

o
bs

er
va

to
ru

l a
st

ro
no

m
ic

8
–

6
1

–
6

5
7

–
–

4
–

–
28

6
2

18
3

11
.

Bi
bl

io
te

ca
38

1
16

3
–

–
–

8
1

–
7

–
1

–
1

13
–

to
ta

l a
ct

iv
it

at
e 

in
st

it
ut

e
19

1
31

15
3

15
18

77
40

22
5

64
15

22
7

–
32

30
94

41
49

8
10

m
em

br
i a

ca
de

m
ie

i R
om

ân
e 

di
n 

Fi
lia

la
 C

lu
j-N

ap
oc

a
33

12
33

16
–

82
8

76
24

12
37

1
4

33
23

5
59

4

to
ta

l a
ct

iv
it

at
e 

fi
lia

lă
22

4
43

18
6

31
18

15
9

48
30

1
88

27
26

4
1

36
64

17
46

55
7

14



5 RapoRtul de aCtivitate al memBRiloR  
aCademiei RomâNe diN Filiala Cluj-NapoCa

Membri academiei Române din Filiala Cluj-Napoca:

  1. acad. Doru paMFil,  
  președintele Filialei Cluj-Napoca  membru titular
  2. acad. Emil BuRZo, 
  președinte de onoare al Filialei Cluj-Napoca membru titular
  3. acad. ioan-aurel pop, 
  președintele academiei Române membru titular
  4. acad. Dorel BaNaBiC membru titular
  5. acad. Mihai BăRBulESCu membru titular
  6. acad. Gheorghe BENGa    membru titular
  7. acad. ioan BuCuR membru titular
  8. acad. Nicolae GHilEZaN membru titular
  9. acad. ionel HaiDuC membru titular
10. acad. octavian popESCu membru titular
11. acad. Marius poRuMB membru titular
12. acad. Cristian Sorin SilVESTRu membru titular
13. acad. Cornel ȚăRaNu membru titular

14. prof. Dr. Monica-Voichița aCaloVSCHi membru corespondent
15. prof. Dr. ioan-Coriolan BaliNToNi membru corespondent
16. prof. Dr. ioan BoloVaN membru corespondent
17. Dr. Gheorghe ColDEa membru corespondent
18. prof. Dr. Dan Eugen DEMCo  membru corespondent
19. prof. Dr. ion GRoSu membru corespondent
20. prof. Dr. Fior Dafin Mureșanu membru corespondent
21. prof. Dr. ing. Sergiu NEDEVSCHi membru corespondent
22. prof. Dr. leontin Stefan pÉTERFi membru corespondent
23. prof. Dr. ion pop membru corespondent
24. prof. Dr. liviu pop membru corespondent
25. prof. Dr. Radu pRECup membru corespondent
26. prof. Dr. Vasile puȘCaȘ membru corespondent

27. ÎpS andrei aNDREiCuȚ membru de onoare 
28. prof. Dr. Mircea GRiGoRESCu membru de onoare
29. prof. Dr. Nicolae HÂNCu membru de onoare
30. p.F. Cardinal lucian MuREȘaN membru de onoare
31. prof. Dr. Dumitru pRoTaSE membru de onoare
32. prof. Dr. ioan a. RuS membru de onoare
33. ÎpS laurențiu STREZa membru de onoare

total membri – 33
1. Membri titulari – 13
2.  Membri corespondenți – 13
3.  Membri de onoare – 7



memBRi titulaRi

doru PamFIl  
agronom

Membru titular -2015
Membru corespondent  – 2009
președinte Filiala Cluj-Napoca – 2020
președinte Secția de Științe agricole și Silvice – 2021

Născut la 21 februarie 1953 la Cluj-Napoca, după absolvirea liceului „Emil Racoviță” , a urmat cursurile 
Facultății de agronomie a universității de Științe agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, iar în 
1984 a obținut titlul de doctor în specialitatea agricultură (Fiziologia plantelor). Timp de 12 ani a fost 
cercetător în cadrul Stațiunii clujene de Cercetare și producție pomicolă, ca șef al laboratorului de Mi-
cropropagare. ulterior a revenit în 1990 la universitatea de Științe agricole și Medicină Veterinară din 
Cluj-Napoca, unde a promovat până profesor la Facultatea de Horticultură și conducător de doctorat în 
specialitatea Genetică și ameliorarea plantelor. a fost bursier „Fulbright” la universitatea Maryland din 
S.u.a. și la institutul pentru Știința plantelor din Beltsville (1994-95) unde a revenit ca „visiting scientist” în 
perioada anilor 1996-99. a fost prodecanul Facultății de Horticultură (1992–2000), prorector cu cerceta-
rea (2000–2008), rector al universității (2009-16) și director CSuD (2017-18). a fost implicat în peste 30 de 
proiecte de cercetare naționale și 13 proiecte internaționale din domeniul biotehnologiei și horticulturii, 
cu o valoare totală de peste 20 milioane euro. a înființat institutul de Științele Vieții (2001) și institutul de 
Cercetări Horticole avansate a Transilvaniei (2016). Este Doctor honoris causa al universităților din ora-
dea (2011), Sevillia (2012), Viena (2017), iași (2018) și Chișinău (2018). a fost premiat cu „Diplome officier 
de l’ordre du Mérite agricole”, acordat de Republica Franceză (2011).
Email: președinte.arfc@academia-cj.ro
Web: http:acad-cluj.ro/pamfil-doru-c/

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 1

b) Capitole publicate în editura academiei Române – 1
1. pamfil d., G. Glăman (2021) Ştiințe Horticole, Istoria științelor agricole și silvice în România (co-

ordonator Cristian Hera), partea ii, istoria Științelor horticole, silvice, zootehnice, medicină agra-
ră, economie agrară, dezvoltare rurală, știința alimentului, Editura academiei Române, 613-747, 
iSBN-978-973-27-3288-5

iii. articole publicate – 4
a) articole în reviste isi străinătate – 3
1. Monica Hârta Katalin Szabo, d. pamfil, a.S. Bădărău (2021) Assessment of Genetic Diversity and 

Population Structure of the Endangered Astragalus exscapus subsp. transsilvanicus through DNA-
Based Molecular Markers, plants, 12/11, 2732, https://doi.org/10.3390/plants10122732 (factor 
impact 3,935)

2. o. Borsai, D. Clapa, a. Firea, M. Hârța, K. Szabo, a.F. Dumitraș, d. pamfil (2021)  In vitro propa-
gation of Aronia melanocarpa (Michx) Elliot, acta Horticulurae, 1308, 30, 213-221, https://doi.
org/10.17660/actaHortic.2021.1308.30 (factor impact 0,271)

3. Doina Clapa, a. Firea, o. Borsai, Monica Hârta, C.R. Sisea, a.F. Dumitraș, d. pamfil (2021) Lyci-
nium barbatum L. – a new cultivated species in Romania, acta Horticulturae, 1308, 29, 205-210, 
https://doi.org/10.17660/actaHortic.2021.1308.29  (factor impact 0,271)
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c) articole în reviste B+  – 1
1. Hârta M., D. Clapa, R. pop, d. pamfil (2021) Effect of silver nitrate on in vivo culture of ornamental 

Gesneriaceae species, journal of Horticulture, Forestry and Biotechology, 25(1),59-64, https://
journal-hfb.usab-tm.ro/ 

iv. Conferinţe organizate/susţinute  – 2
b) participări la conferinţe internaţionale – 2 
1. DRC annual Meeting, The Role of universities and its Resilience in the age of Global Challange, 

November 10-12, 2021, State university uzhorod ukraine, online www. DRC-danube.org
2. European Network of GMG laboratories ENGl , Guidance documents on multiplex realtime pCR 

methods, plenary meeting 19 November 2021, European Commission – joint Research Centre 
(jRC), Food &amp; Feed Compliance unit (F.5), ispra (Va) italy, online

v. proiecte de cercetare – 2
a) proiecte internaţionale – 2
1. Data integration to maximize the power of omics for grapevine improvement, Eu CoST action 

17111-2018-2022 – Coordinator prof. Mario pezzotti-italy, Managerial Committee Member – 
Doru pamfil

2. Cooperare științifică cu cercetătorii de la College of agriculture & Biotechnology, Zhejiang uni-
versity, Hangzhou, Zhejiang province, R. p. China pentru studiul diversității genetice a resurselor 
de păr (pyrus sp.) din China și România și utilizarea tehnicilor de micropropagare in vitro pentru 
conservarea fondului de germoplasmă.

emil BurZo 
inginer, fizician

Membru titular – 2009
Membru corespondent – 2003
președinte al Filialei Cluj-Napoca și membru al prezidiului academiei 
Române (2010-2019)
președinte de onoare al Filialei Cluj-Napoca (2020-prezent) 

S-a născut la data de 30 iulie 1935 în orașul Moreni, județul Dambovita. părinții revin în Cluj în anul 1936. 
absolvent al liceului George Barițiu din Cluj, în anul 1952, al Facultății de Mecanică din cadrul universității 
Tehnice din Cluj-Napoca (1958), al Facultății de Fizică din cadrul universității Babeș-Bolyai (1969), susține 
teza de doctorat la universitatea politehnică din Timișoara, având ca îndrumător știinșific pe acad. a.  
Cișman (1970). După absolvire lucrează ca inginer la uzinele Carbochim, Cluj-Napoca (1958-1963), inginer 
și lector asociat al universității Babeș-Bolyai (1963-1970), cercetător științific la institutul de Fizică atomică 
(1970-1990), precum și profesor la universitatea Babeș-Bolyai (1990-prezent). În perioada 1992-2000 
este ales decan al Facultății de Fizică. Este director al Centrului de Excelență „Fizica Corpului Solid“, ates-
tat de MEC, și al Bazei de Cercetare cu utilizatori Multipli din anul 1996. Conduce pregătirea de doctorat 
în specialitățile fizica corpului solid (fizică) și știința materialelor (inginerie), coordonând până în prezent 
35 de teze de doctorat, din care 8 în regim de cotutelă cu universități din Franța și din Germania. În cadrul 
academiei Române este și președinte al Comisiei de Știința Materialelor din anul 2010.

Email: emil.burzo@ubbcluj.ro
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/Burzo_Emil.html
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activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 3

a) Capitole publicate în străinătate – 2
1. Handbook of Magnetism and Magnetic Materials, Metallic Magnetic Materials, j.p.liu, M.Willard, 

W.Tang, E.Bruck, F.de Boer, E.liu, j.liu, C.Felser, G.Fecher, l.Wollmann, o.isnard, e. Burzo, S.liu, 
F.Herbst, F.Hu, Y.liu, j.Sun, B.Shen, a.de Visser, Springer Verlag, 2021.

2. Hydrogen Storage Materials, landolt Bornstein Handbook, Springer Verlag, Editor e. Burzo, 2021.

c) Capitole publicate în ţară – 1
1. Burzo e., Știința și Cultura în Epoca Globalizării. În volumul „Maramureș, promotor al culturii și 

identității românești în lume”. Editura Gazeta, p.137-147, 2021

iii. articole publicate – 7
a) articole în reviste isi din străinătate – 4
1. Burzo e., G.Souca (2021), Magnetic properties of Sr2Fe1-xNixMoo6 perovskites, journal of Materi-

als Science: Materials in Electronics, 22,8200 (2021)
2. Burzo e., p.Vlaic, D.p.Kozlenko, a.V.Rustkauscas (2021), High pressure neutron diffraction study 

on Rco2 compounds, journal of Solid State Chemistry, 160, 110330.
3. Burzo e. (2021), Magnetic and transport properties of double perovskites, Studia universitatis BB, 

Chemia, 66, 63.
4. Burzo e., p.Vlaic, D.p.Kozlenko, a.V.Ruskauscas (2021), Exchange interactions in Rare-Earth-Tran-

sition Metal Compounds, journal of Surface investigations ,15, 520.

c) articole în reviste B+ – 3
1. Burzo e., Transilvania de Nord-Vest 1940-1945, de la Dictatul de la Viena la Reîntregirea României 

(i). pro Memoria 70, p 7-22 (2021)
2. Burzo e., Transilvania de Nord-Vest 1940-1945, de la Dictatul de la Viena la Reîntregirea României 

(ii). pro Memoria 71, p. 30-42 (2021)
3. Burzo e., Conferința de pace de la paris, 1919-1920, Făurirea Statului unitar Român. În volumul 

11, „Cultura și Civilizație Românească în Maramureș”. Editura Roprint  p. 9-30, 2021

iv. Conferinţe organizate/susţinute  – 2
b) participări la conferinţe internaţionale – 2
1.  Structural and morphological properties of core-shell, CoFe2o4/Sio2)/au nanoparticles, 

a.Szatmari, R.a. Bortnik....R. Tetean, e. Burzo, lucrarea T10p, 13th int,.Conf.phys.adv.Materials, 
september 2021, Sant Feliu, Spain.

2.  Synthesis and characterization of magneto-plasmonic CoFe2o4 /Sio2/au with biomedical appli-
cations in biosenerg and bioseparation, R.a. Bortnik, R. Hirian, a. Szatmari, e. Burzo, E. Tetean, 
lucrarea T10o, 13th int,.Conf.phys.adv.Materials, september 2021, Sant Feliu, Spain.

vii. premii obţinute – 1
b) in ţară – 1
1. premiul de Excelență în Cercetarea Științifică acordat de universitatea Babeș-Bolyai ca “recu-

noaș tere  a realizărilor științifice deosebite la nivel internațional în domeniul Fizică”, 2021  (top 
2% most influential scientists worldwide in physics, Stanford ranking, uSa).
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Ioan-aurel PoP  
istoric

Membru titular – 2010
Membru corespondent – 2001
președintele academiei Române, din 2018

Născut în satul Sântioana, județul Cluj. a urmat cursurile Facultății de istorie și Filosofie, universitatea 
„Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, pe care le-a încheiat ca șef de promoție. În 1989 și-a susținut teza de doc-
torat intitulată „adunările cneziale din Transilvania în secolele XiV-XVi“. a desfășurat o bogată activitate 
didactică: asistent, lector, conferențiar. Din 1996, este profesor la Departamentul de istorie medievală, 
premodernă și istoria artei a universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, unde susține cursurile de pale-
ografie latină, istoria Transilvaniei, istoria medievală a României. Începând cu anul 2002 este coordoator 
de doctorate în domeniul istoriei. În perioada 2012-2020 a deținut două mandate de rector al acestei 
universități. profesor invitat la universitatea din pittsburgh, S.u.a. (1991-1992), iNalCo din paris (1998), 
universitatea din Trento (2001) și universitatea Ca’ Foscari din Veneția (2003-2008). În perioada 1994-
1995 a fost directorul Centrului Cultural Român din New York, iar între 2003 și 2007, directorul institutului 
Român de Cultură și Cercetare umanistică din Veneția. Din 1993 este cercetător științific la Centrul de 
Studii Transilvane din Cluj Napoca, și director până în anul 2018. a fost director și membru în diverse pro-
iecte granturi și burse de cercetare. Coordonator și organizator al mai multor conferințe internaționale 
și proiecte editoriale, implicând zeci de cercetători din țară și din străinătate. autor a peste 70 de cărți, 
ediții de izvoare istorice, tratate și manuale universitare, volume îngrijite și a peste 500 de studii, articole, 
recenzii, dări de seamă, cronici în volume separate, reviste de specialitate și publicații de cultură.

Email: iapop@acad.ro
Web:https://new.acad.ro/acad_membri/membri/pop_ioan_aurel.html

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 19

a) Cărţi de autor publicate în străinătate – 3
1. pop, ioan-aurel, Southeastern Europe in the Middle Ages and Early Moder Time. Power and Influ-

ence Between Vatican and Orthodoxy (Berlin: Frank & Timme, 2021, 216 p.;
2. pop, ioan-aurel, History of Romania [în limba chineză] (Beijing: China Renmin university press, 

2021, 275 p.
3. pop, ioan-aurel, „un Roi de la Dacie autour des années 1500: entre réalité et fiction“, în 

Royauté(s). Entre historicités et imaginaire, editori Baudouin Decharneux, alice Toma (Bruxelles 
– paris: EME – l’Harmattan, 2021), pp. 51-70;

b) Cărţi/capitole publicate de editura academiei Române – 2
1. Sub semnul datoriei și al împlinirii. Studia in Honorem Dorina N. Rusu, coordonatori: ioan Bolovan, 

ioan-aurel pop, Victor Spinei, Editura academiei Române, București, 2021, 556 pag.
2. „academia Română și rolul ei în unitatea intelectuală a românilor“, în Sub semnul împlinirii și al 

datoriei. Studia in honorem Dorina N. Rusu, editori ioan Bolovan, ioan-aurel pop, Victor Spinei 
(București: Editura academiei Române, 2021), pp. 51-62;

c) Cărţi/capitole publicate în ţară – 14
1. pop, i.-a., „papa alexandru al Vi-lea și ioan polo: despre grecii din Balachia lui Ștefan cel Mare“, 

în Mărturii ortodoxe și istorice în spațiul românesc-în secolele V-XVi, editori Ștefan Starețu, Boško 
i. Bojović (Brașov: libris, 2021), pp. 9-19. (împreună cu alexandru Simon);
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2. pop, i.-a., „Biserica ortodoxă română și Întâistătătorul său“, în Domnul a pus povățuitor fiecărui 
neam. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la împlinirea a 70 de ani (București: Basilica, 2021), p. 329;

3. pop, i.-a., „Răspunsuri la chestionarul lansat pentru prezentarea personalității doamnei academi-
cian Sabina ispas“ în In honorem Sabina Ispas. Cunoașterea culturii profunde. Paradigme actuale, 
editori ioana-Ruxandra Fruntelată, iulia Wisosenschi, Radu Toader (București: Editura Etnologică, 
2021), p. 576;

4. pop, i.-a., „Dreptul Ţării Românești din Banat, în jurul anului 1500“, în Aparența în drept. In Ho-
norem Flavius Antoniu Baiaș, editori adriana almășan, ioana Vârsta, Cristina Elisabeta Zamșa, iii 
(București: Hamangiu, 2021), pp. 869-880;

5. pop, i.-a., „Epoca Școlii ardelene“, în Școală, Biserică, Stat și Națiune în istoria româniei. omogiu 
profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei de 65 de ani, editori liviu Boar, ioan Bolovan, 
laura Stanciu (Cluj-Napoca: academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2021), pp. 45-61;

6. pop, i.-a., „30 de ani“, în Centrul de Studii Transilvane (1991-2021), editor alexandru Simon (Cluj-
Napoca: academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2021), pp. 7-14;

7. pop, i.-a., „oradea – file de istorie și episoade de conviețuire“, în Omagiu profesorului și istori-
cului Viorel Faur la împlinirea vârstei de 80 de ani, editori Cristian Balaj, antonio Faur, Constantin 
Moșincat (Cluj-Napoca: Mega, 2021), pp. 73-88;

8. pop, i.-a., „Scriitorul și lumea (mea)“, în Scriitorul și Lumea, editor irina petraș (Cluj-Napoca: 
Școala ardeleană, 2021), pp. 333-337;

9. pop, i.-a., „la moartea acad. pr. prof. univ. Dr. Mircea păcurariu“, în Acad. pr. prof. univ. dr. Mir-
cea Păcurariu (1932-2021): o viață pusă în slujba lui Dumnezeu și a neamului românesc, editori 
Gurie Georgiu, Florin Dobrei (Cluj-Napoca – Hunedoara: Renașterea – Editura Episcopiei Devei și 
Hunedoarei, 2021), pp. 167-169;

10. pop, i.-a., „Numele de familia regelui Matia Corvinul – de la izvoarele de epocă la istoriografia 
contemporană“, în Ioan de Hunedoara – Hunyadi János – Janko Sibinjanin: scurtă culegere de 
texte (Deva: Karina, 2021), p. 7;

11. pop, i.-a., „iancu (ioan) de Hunedoara (1441-1456)“, în Ioan de Hunedoara – Hunyadi János – Jan-
ko Sibinjanin: scurtă culegere de texte (Deva: Karina, 2021), p. 124. (împreună cu ioan Bolovan);

12. pop, i.-a., „Despre Francesco Filelfo și angajatorii săi: sau cum s-au (re)întâlnit geții cu dacii la 
Marea Neagră la sfârșitul Evului Mediu“, în Cercul puterii. Oameni, rețele, strategii (secolele XV-
XVII), editor Ramona Neacșa (Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2021), pp. 153-190. (împreună cu 
alexandru Simon);

13. pop, i.-a., „Mihai Viteazul și creștinătatea transilvană“, în Voivodul Mihai Viteazul – apărător și 
mărturisitor al credinței strămoșești (Târgoviște: Editura arhiepiscopiei Târgoviștei, 2021), p. 209.

14. pop, i.-a., Tratatul de la Trianon a consfințit în plan international actul înfăptuit de români în 
1918, interviu cu acad. ioan-aurel pop, realizat de Carmen Fărcașiu, în volumul „România după 
“Marele Război”. Provocări politico-diplomatice 1919-1920”, coordonatori: Cecilia Cârja și Marce-
la Sălăgean, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021, pp. 11-22.

iii. articole publicate – 103
c.1) articole în reviste naţionale – 12
1. pop, i.-a., „The Romanians from Moldavia at the jubilee in Rome (1475)“, Il Mar Nero (paris-Ro-

me), iX-X (2019-2020) [2021], pp. 163-170; 
2. pop, i.-a., „Regii Bosniei și ai Valahiei la jubileul de la Roma (1475)“, în Analele Academiei Ro-

mâne. Memoriile Secțiunii Istorice (București), seria a V-a, XXXV (2015-2020) [2021], pp. 9-28. 
(împreună cu alexandru Simon);

3. pop, i.-a., „Ștefan cel Mare, căpitanul Veneției, regele Moldovei și crăișorul valahilor, în toamna 
anului 1492“, în Revista Istorică (București), NS, XXXi (2020), 1-2 [2021], pp. 61-85. (împreună cu 
alexandru Simon);

4. pop, i.-a., „Matia Corvin, re de Ungaria, de Dacia etc., în anul 1462“, în Revista Istorică (Bucu-
rești), NS, XXi (2020), 3-4 [2021], pp. 235-248;

5. „Ștefan cel Mare, dacul de la 1500“, în Revista Istorică (București), NS, XXXi (2020), 3-4 [2021], pp. 
249-256. (împreună cu alexandru Simon;

6. pop, i.-a., „Reapariția pontificală a Daciei romane din Răsăritul Europei (1453-1462)“, în Studii și Ma-
teriale de Istorie Medie (București-Brăila), XXXVi (2020), pp. 271-294. (împreună cu alexandru Simon);
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7. pop, i.-a., „Au fost trăind un brad frumos. Nicolae iorga – 150 de ani“ (i-iii),  în Magazin Istoric 
(București), liV, NS (2021), 6-8, pp. 5-8, 5-8, 5-8;

8. pop, i.-a., „Dacia medievală de dinainte de Mihai Viteazul“, în Magazin Istoric (București), NS, lV 
(2021), 9, pp. 5-8;

9. pop, i.-a., „arbitrajul de la Foligno din 1476: l’Ungaro o il Valacho?“, în Anuarul Institutului de 
Istorie a.D. Xenopol (iași), lVii (2020) [2021], pp. 65-80. (împreună cu alexandru Simon);

10. pop, i.-a., „The Hunyadis and Dacia: From the Fall of Constantinople to the peace of Wiener-Ne-
ustadt“, în Banatica (Reșița), XXX (2020), 2 [2021], pp. 35-57. (împreună cu alexandru Simon);

11. pop, i.-a., „Partes Transilvane intrabunt et te de tota terra tua disperdent: Maximilian i de Habs-
burg către Ștefan cel Mare după Codrii Cosminului“ (i-ii), în Transilvania (Sibiu), NS, V (2021), 1, 
pp. 21-42; 2, pp. 60-78. (împreună cu alexandru Simon);

12. pop, i.-a., „adunări cneziale și nobiliare românești din Banat în secolul al XVi-lea“, în Studii și 
Cercetări Istorice Bănățene (Timișoara), NS, iV-Vi (2018-2020), pp. 27-39.

c.2) articole în reviste în reviste de cultură, ziare şi alte periodice (selecţie) – 55
1. pop, i.-a., „Din nou despre educație“, în Tribuna Învățământului, nr.14-15, anul ii, serie nou, 

Februarie- Martie 2021, p. 64;
2. pop, i.-a., „Rezoluția de unire de la 1 decembrie 1918 de la alba iulia și chestiunea autonomiei“, 

ȋn  Eroii Neamului, nr. 4 (45), anul Xii, 2020, p.2;
3. pop, i.-a., „Transilvania, starea noastră de veghe“, Xli, în Vatra veche, nr.3 (147), februarie 2021, 

p.47;
4. pop, i.-a., „Simțul limbii române“, în Apostrof, anul XXXii, nr.2, 2021, p.4;
5. pop, i.-a., „Ziua tristă a culturii naționale“, în Limba română, Chișinău, anul XXXi, nr. 1 (261), p.19;
6. pop, i.-a., „Titu Maiorescu – un univers românesc“, în Laudatio: Revista formelor cu fond, nr.5, 

decembrie 2020, p.82;
7. pop, i.-a., „academia Română și rolul ei în unitatea și prosperitatea românilor“, în Tribuna 

învățământului, nr.16, anul ii, serie nouă, aprilie 2021, p.40;
8. pop, i.-a., „academia Română la 155 de ani și consolidarea identității românești“, în Contempora-

nul, anul XXXii, Nr. 4 (829), aprilie 2021, p.17, Mihaela Helmis în dialog cu acad. ioan-aurel pop;
9. pop, i.-a., „Ziua Culturii Naționale“, în Atitudini vechi și noi, an 1, nr.1, ianuarie-martie 2021, 

ploiești, p.13;
10. pop, i.-a., „Cuvânt înainte“ la carte Operațiunile grupului „Oriental” slovac („General Hennocque”) 

și legătura cu Grupul de Nord Român – 1919, Culegere de documente, autori laurențiu Batin și 
Cornel Țucă, Editura liMES, 2021, p.5;

11. pop, i.-a., „Transilvania, starea noastră de veghe“, „Eminescu și străinii – o reconsiderare“, Xli, în 
Vatra veche, nr.4 (148), aprilie 2021, p.49;

12. pop, i.-a., „E pace-n cer și pe pământ”, în Lumina de duminică săptămânal de spiritualitate 
creștină, nr.17 (797) anul XVii, Duminică, 2 mai 2021, p.3;

13. pop, i.-a., „Mănăstirea Voroneț rediviva“, în Contemporanul, anul XXXii, Nr.5 (830), Mai 2021, p. 11;
14. pop, i.-a., „Nicolae iorga – un polihistor al culturii românești“ la sesiunea Ziua academiei Româ-

ne, 150 de ani de la nașterea lui Nicolae iorga, în Academica, anul XXi, 365-366, nr.3-4, martie 
– aprilie 2021, p. 6;

15. pop, i.-a., „Răzvan Theodorescu – scriitor și făuritor de istorie“, în In Honorem Răvan Theodores-
cu, Editura oscar print, 2021, p. 31;

16. pop, i.-a., academica – “la paști” ȋn Rinocerul (Teatrul absurdului și absurdul realității), anul iii, 
nr. 4-5 (16-17), aprilie-mai 2021, p.8;

17. pop, i.-a., „Eminescu – marcă a culturii românești și a națiunii române“, în Porto Franco, anul XXiX 
serie nouă (300) 2021, p.6;

18. pop, i.-a., „Transilvania, starea noastră de veghe“, „Eminescu și străinii – o reconsiderare“, Xlii, 
în Vatra veche, nr. 5 (149), mai 2021, p.57;

19. pop, i.-a., „România <astfel>”, în Contemporanul, anul XXXii, Nr.6 (831), iunie 2021, p. 11;
20. pop, i.-a., „Mircea Eliade și istoria românilor“, cuvânt înainte la lucrarea Mircea Eliade. Românii. 

Scurtă istorie, Ed. Teșu, București, 2021, p.5;
21. pop, i.-a., „Nicolae iorga – creatorul total“, în Atitudini vechi și noi, ploiești, anul i, nr. 2, aprilie – 

iunie 2021;
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22. pop, i.-a., „Nicolae iorga – creatorul național și universal“, în Limba română, Nr. 3 (263), mai-iu-
nie 2021 Chișinău, p. 16;

23. pop, i.-a., „ioan lupaș – în Serviciul Cetății“, în lucrarea Personalități ale Universității Babeș – 
Bolyai. Ioan Lupaș, 2021, p.23;

24. pop, i.-a., „unirea Basarabiei cu Români“, în Limba Română, nr. 2 (262) 2021, p.14;
25. pop, i.-a., Cuvânt înainte la Istoria revoluțiunii române de la 1821 de C.D. Aricescu, 2021, p. 1;
26. pop, i.-a., Cuvânt înainre la Bicentenarul Revoluției de la 1821, album filatelic, 2021, p.2;
27. pop, i.-a., „Transilvania, starea noastră de veghe“, „Eminescu și străinii – o reconsiderare“, Xliii, 

în Vatra veche, nr. 6 (150), iunie 2021, p.63;
28. pop, i.-a., Cuvânt către cititor la cartea Ceaușescu și epoca sa, autor lavinia Betea, Editura Corint, 

2021, p. 5;
29. pop, i.-a., „Mihail Sadoveanu și Ștefan cel Mare“, în Contemporanul, anul XXXii, nr.7 (832), iunie 

2021, p.11;
30. pop, i.-a., „Nicolae iorga – spiritual national în cadrul universal“, în Tribuna învățământului, nr. 

18-19, anul ii, serienou, iunie – iulie 2021, p. 58;
31. pop, i.-a., „Demolatorii“, în Periscop, nr.2 (54), anul XiV, aprilie – iunie 2021, p. 37;
32. pop, i.-a., „Educația patriotică în familie și în școală“, în Eroii Neamului, anul Xiii, nr. 2 (47), 2021, p. 2;
33. pop, i.-a., „limba română de-acum cinci secole“, în Contemporanul, anul XXXii, nr.8 (833), august 

2021, p.11;
34. pop, i.-a., 6 episoade noi „pop up”, cu academicianul ioan-aurel pop, în Roinocerul, anul iii, 

nr.7(19), iulie 2021, p. 5;
35. pop, i.-a., „Transilvania, starea noastră de veghe“, Xiii, în Vatra veche, nr. 7 (151), iulie 2021, p. 51;
36. pop, i.-a., „inginerul constructor ion i. C. Brătianu – constructorul de țară“, în Academica, nr.6-7, 

iunie-iulie 202, anul XXXi, 368-369, p.6;
37. pop, i.-a., „Despovărarea” prin măturisire, în Contemporanul, anul XXXii, nr.9 (834), septembrie 

2021, p.11;
38. pop, i.-a., „icoana are un mare rol istoric”, în Lumina, nr. 168 (4888) anul XVii, septembrie 2021, p. 4;
39. pop, i.-a., „inginerul constructor ion i. C. Brătianu – constructorul de țară“, în Atitudini vechi și 

noi, an i, nr. 3 (iulie-septembrie) 2021;
40. pop, i.-a., „o falsă problemă a școlii românești ‒ noile discipline“, în Rinocerul, anul iii, august 

2021, nr. 8(20), p. 3; 
41. pop, i.-a., „lectori salutem!“, în Caiete Silvane 200, septembrie 2021, pp.3-4;
42. pop, i.-a., „inclusion cu forța“, în Curtea de la Argeș, anul Xii, nr.10/131, octombrie 2021, p.4;
43. pop, i.-a., „Educația și cultura generală“, în Tribuna Învățământlui, nr. 20-21, anul ii, Serie nouă, 

2021, p. 84;
44. pop, i.-a., „Transilvania, starea noastră de veghe“, Xiii, în Vatra veche, nr. 8 (152), august 2021, p. 51;
45. pop, i.-a., „un proiect de țară de la 1871“, în Academica, nr.8-9, august-septembrie 2021, p.33 ;
46. pop, i.-a., „Dante – 700 „Divina comedie” este o alegorie a lumii“, în Tezaur – Foaia Bibliotecii 

academiei Române, anul ii, nr. 9, septembrie 2021, p. 2;
47. pop, i.-a., Cuvânt înainte la Principii spiritual și sociale în Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul 

său Theodosie, autor Diac. alexandru Briciu, Editura Cuvântul Vieții, 2021, p.5;
48. pop, i.-a., „Studenții de la putna, din 1871 și din 2021“, în Contemporanul, nr.10 (835), octombrie 

2021, p.11;
49. pop, i.-a., „Statutul actual al limbii române“, în Rinocerul, anul iii, nr.9 (21), septembrie 2021, p.6;
50. pop, i.-a., „Transilvania, starea noastră de veghe“, Xiii, în Vatra veche, nr. 9-10 (153-154), sep-

tembrie 2021, p. 41; octombrie 2021, p. 51;
51. pop, i.-a., „Ziua limbii Române“, 31 august 2021, în Academica, nr.10, octombrie 2021, p. 6;
52. pop, i.-a., „un proiect de țară de la 1871“, în Însemnări ieșene, nr.3, 2021, p 1 ;
53. pop, i.-a., „o falsă problemă a școlii românești: noile discipline“, în Contemporanul, nr.11 (836), 

noiembrie 2021, p.11 ;
54. pop, i.-a., aNoTiMpuRilE poEZiEi lui EMiNESCu la VăRaTiC (pREFaȚă), Editura Mușatina, Ro-

man, 2021
55. pop, i.-a., „Moldova medievală văzută dinspre Transilvania” (i-iii), în Scriptor (iași), Vii (2021), 

7-8, 9-10, 11-12, pp. 91-92, 90-91, 68-69.
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c.3) Recenzii la lucrările publicate, interviuri, referinţe – 36
1. „pop up”, cu ioan-aurel pop, în Rinocerul Teatrul absurdului și absurdul realității, anul iii, iunie 

2021, nr.6 (18), p.7;
2. Recenzie  la „Veghea asupra limbii române ”(i)  de Mihai NEaGu BaSaRaB, în Curtea de la Argeș,  

anul Xii, nr. 11(132), noiembrie 2021, p. 4;
3. Veghe la stupul cu miere, în „Vatra Veche”,Xlii,  nr. 5 (149), mai 2021, recenzie la cartea „Veghe 

asupra limbii române” de ioan popa, p.31;
4. ionuț Țene, Hunedoreștii: o familie europeană cu origini românești de la sud și nord de Carpați, 

în „Napocanews.ro”, 20 noiembrie 2021 (http://www.napocanews.ro/2021/11/hunedorestii-o-
familie-europeana-cu-origini-romanesti-de-la-sud-si-nord-de-carpati.html) (recenzie);

5. Tratatul de la Trianon a consfințit în plan international actul înfăptuit de români în 1918, interviu 
cu acad. ioan-aurel pop, realizat de Carmen Fărcașiu;

6. Diana Ciugureanu, interviu cu președintele academiei Române, ioan-aurel pop: integrarea în uE 
a R. Moldova = reîntregirea cu Țara?, în „Glasul.md”, Chișinău, vineri, 19 noiembrie 2021 (https://
www.glasul.md/exclusiv-pentru-glasul-md-interviu-cu-presedintele-academiei-romane-ioan-au-
rel-pop-integrarea-in-ue-a-r-moldova-reintregirea-cu-tara/), preluat pentru revista multimedia 
„poduri de Dor” a uSlR (http://poduridedor.uslr.md/?p=10649); 

7. Diana Ciugureanu, președintele academiei Române: Su YaN a înnobilat în limba lui Eminescu și 
Blaga un testament poetico-filosofic peren, în revista „poduri de dor”, 18 ianuarie 2021 (http://
poduridedor.uslr.md/?p=4702);

8. aurel i. Rogojan, Magistrala lecție de istorie a președintelui academiei Române. academician 
ioan aurel pop: „Ne amăgim dacă credem că cineva poate să conducă o țară fără Dumnezeu și 
fără Carte”, în „Evenimentul Zilei”, 4 octombrie 2021 (evz.ro);

9. ionel Sclavone, președintele academiei Române, ion aurel pop, prezintă într-un material pe care 
îl intitulează „o falsă problemă a școlii românești: noile discipline”, problemele cu care se con-
fruntă sistemul educațional, în „Evenimentul Zilei”, 11 august 2021 (evz.ro);

10. Sabina popescu, ioan aurel pop condamnă acțiunile protestatarilor de stânga. „Înainte de a da jos 
statuile lui Columb și Magelan, ar fi bine să ne întrebăm ce am descoperit noi”, în „Evenimentul 
Zilei”, 28 iunie 2021 (evz.ro);

11. Sabina popescu, ioan aurel pop, președintele academiei Române: avem datoria de oameni să ne 
împărtășim din „lumina lină” a Învierii, în „Evenimentul Zilei”, 30 aprilie 2021 (evz.ro);

12. alexandru athanasiu, Banchetul platonician sau nevoia de a cunoaște cu argumente. ioan-aurel 
pop este președintele academiei Române, un medievist valoros și, desigur, un om al cetății, în 
„Evenimentul Zilei”, 25 ianuarie 2021 (evz.ro);

13. andrei arvinte, importanța geografiei și istoriei în școli. avertisment dur pentru România. ioan 
aurel pop, președintele academiei Române, lansează un mesaj dur cu privire la importanța 
existenței geografiei și istoriei în școli, în „Evenimentul Zilei”, 7 ianuarie 2021 (evz.ro);

14. președintele academiei, ioan-aurel pop: Mesajul lui Dante se potrivește sufletului omenesc din 
orice timp, în „agerpres”, 9 septembrie 2021 (agerpres.ro);

15. președintele academiei Române, despre posibile materii opționale noi: „Dacă crede cineva că 
fetele minore nasc pentru că nu învață la școală nimic despre sex se înșală amarnic. Ele fac asta 
fiindcă provin, în mare măsură, din familii dezorganizate sau abandonează școala”, în „G4Media.
ro”, 9 august 2021 (www.g4media.ro);

16. prof. ioan-aurel pop: asta ar însemna moartea educației, în „Cotidianul.ro”, 11 septembrie 2021 
(www.r3media.ro);

17. andrei Gheorghe, ioan aurel pop, președintele academiei Române, despre utilitatea istoriei: „Nu 
putem trăi fără temei”, în „Mediafax.ro”, 10 iunie 2021 (www.mediafax.ro);

18. Ștefana Totorcea, președintele academiei Române: un proiect de țară ar trebui bazat pe educație 
și sănătate, așezate pe valori creștine, în „Basilica.ro”, 22 ianuarie 2021 (https://basilica.ro); 

19. ioan-aurel pop, președintele academiei Române nu este de acord cu faptul că Dan Voiculescu a 
publicat o carte la Editura academiei Române, în „bzi.ro”, 3 ianuarie 2021 (https://www.bzi.ro); 

20. Mihai Cistelican, ioan aurel pop spulberă mișcarea Black lives Matter: ‚Înainte de a da jos statuile 
lui Columb și Magelan, ar fi bine să ne întrebăm ce am descoperit noi’, în „Stiripesurse.ro”, 27 
iunie 2021 (https://www.stiripesurse.ro); 

21. ioan-aurel pop: „Trecem din democrație în dictatură și ni se spune ce să citim, cum să citim, ce 
statui să facem, pe care să le dărâmăm”, în „60m.Ro”, 2 septembrie 2021 (https://60m.ro); 
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22. ioana ivan, prof. ioan-aurel pop: Cine condamnă patriotismul, trebuie să aibă în vedere că se 
ridică împotriva iubirii. Dacă nu ne iubim noi, neamul, cum să ne iubească alții?, în „R3media”, 6 
noiembrie 2021 (https://r3media.ro); 

23. Radu ursan, ioan-aurel pop: Nu am văzut țară, nici Bulgaria, nici polonia, nici ungaria, să se ducă 
cu pâra atât de des la forurile europene / Dacă ar fi bine condus, poporul român ar face minuni, 
în „R3media”, 12 septembrie 2021 (https://r3media.ro); 

24. Mihai Șomănescu, prof. ioan-aurel pop: unii conducători ai uniunii Europene fac o greșeală când 
consideră că națiunile nu trebuie să mai existe / Trebuie să ne purtăm cu demnitate acolo unde 
mergem, în „R3media”, 2 iunie 2021 (https://r3media.ro);  

25. Raluca oanță, ioan-aurel pop: orice proiect de țară trebuie bazat pe educație și sănătate, așezate 
pe valori creștine, în „R3media”, 22 ianuarie 2021 (https://r3media.ro); 

26. Radu ursan, ioan-aurel pop despre fenomenul Woke: Să știți că ceea ce se întâmplă e mărturie 
de dictatură / au ajuns acum să interzică iarăși, precum au făcut comuniștii, poezia „Doină” a lui 
Eminescu, în „R3media”, 22 august 2021 (https://r3media.ro); 

27. anand-Sergiu Donca, ioan-aurel pop, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la nașterea lui ion C. 
Brătianu: Nicio familie de români neîncoronați nu a reușit să facă atât de mult pentru țară, în 
R3media”, 24 iunie 2021 (https://r3media.ro); 

28. Mihaela Helmis, academia Română la 155 de ani și consolidarea identității românești, în „Con-
temporanul”, nr. 4/ aprilie 2021, 1 aprilie 2021 (reluat în „eBibliofil”, aprilie 2021, https://biblio-
tecamm.ebibliophil.ro); 

29. Menuț Maximilian, (interviu în exclusivitate) ioan-aurel pop, președintele academiei Române: 
poporul ne dă nouă mesaje, nu noi poporului!, în „Răsunetul. Cotidianul bistrițenilor de oriunde”, 
suplimentul „Răsunetul Cultural”, 4 martie 2021 (https://rasunetul.ro); 

30. adriana petroi, interviu cu domnul ioan aurel pop, președinte al academiei Române, în „liberta-
tea. Ziarul românilor din Serbia”, 21 februarie 2021 (https://libertatea.rs);  

31. Ștefana Totorcea, ioan-aurel pop: „În tot drumul nostru prin istorie, fresca bisericească și icoana 
ne-au fost far și călăuză”, în „Basilica.ro”, 28 septembrie 2021 (https://basilica.ro); 

32. iulian Dumitrașcu, Sfântul Neagoe Basarab și-a slujit țara și Biserica într-o manieră exemplară, 
spune ioan-aurel pop, în „Basilica.ro”, 22 septembrie 2021(https://basilica.ro); 

33. Sorin ionițe, ioan aurel pop: limba română este vie și oricât de contaminată ar fi nu trebuie să ne 
temem, în „Basilica.ro”, 31 august 2021 (https://basilica.ro); 

34. Sorin ionițe, De Ziua limbii Române, academicienii vor discuta despre statutul actual al acesteia, 
în „Basilica.ro”, 27 august 2021 (https://basilica.ro); 

35. Ștefana Totorcea, ioan-aurel pop: Cel mai frumos răspuns la „cultura anulării” ar trebui să fie 
democrația, în „Basilica.ro”, 20 august 2021 (https://basilica.ro); 

36. Ștefana Totorcea, ioan-aurel pop: Nu am greșit prea mult ca popor. am construit mai mult decât 
am dărâmat, ceea ce ne dă curaj, în „Basilica.ro”, 20 august 2021 (https://basilica.ro).

iv. Conferinţe organizate/susţinute – 6
c) participări la conferinţe naţionale – 6
1. „Nicolae iorga – un polihistor al culturii românești” la Ziua Academiei Române. 150 de ani de la 

nașterea lui Nicolae Iorga (academia Română, București), București (31 martie 2021);
2. „10 mai”, la 10 mai în istoria României (academia Română, București – Biblioteca academiei Ro-

mâne, București), București (10 mai 2021);
3. „Tudor Vladimirescu”, la 200 de ani de la Revoluția de la 1848 (academia Română, București – 

Muzeul Național al literaturii Române, București), București (22 iunie 2021);
4. „Ștefan cel Mare”, la Serbarea de la Putna – 2021. Continuitatea unui ideal (asociația Studenților 

Creștini ortodocși Români, Filiala iași), putna (14-16 august 2021: 15 august 2021);
5. „icoana ca speranță a sufletului“ (prelegere) universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Teologie 

ortodoxă Andrei Şaguna, Sibiu), Sibiel (29 august 2021).
6. „Neagoe Basarab”, la Neagoe Basarab. 500 de ani de la moarte (academia Română, București – 

Muzeul Național al literaturii Române, București), București (22 septembrie 2021).
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acad. dorel BanaBIc
inginer mecanic

Membru titular – 2015
Membru corespondent – 2009
președinte al Secției de Științe Tehnice – 2015, reales – 2019
Membru al prezidiului academiei Române – 2015

Născut pe 3 octombrie 1956 în comuna Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud. În 1980 licențiat al 
Facultății de Mecanică, secția de Tehnologia Construcțiilor de Mașini a institutului politehnic din Cluj-
Napoca. Îm 1993 obține titlul de doctor cu teza: „Cercetări privind deformabilitatea tablelor metalice 
subțiri“. Este cadrul didactic al universității Tehnice din Cluj-Napoca din anul 1984. Începând cu anul 2018 
este președinte al Diviziei de istoria Tehnicii a Comitetului Român de istoria și Filosofia Științei și Tehnicii 
(CRiFST) al academiei Române și vicepreședinte al comitetului. Specialist în comportarea mecanică a ma-
terialelor și în deformabilitatea tablelor metalice. Este autorul, singur sau în colaborare, a peste 20 de cărți 
și a peste 200 de articole apărute în prestigioase reviste științifice din țară și din străinătate.

Email: banabic@tcm.utcluj.ro
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/Banabic_Dorel.html

activitatea de cercetare, lucrări publicate în anul 2021
iii. articole publicate – 9

a) articole în reviste isi din străinătate – 9
1. Banabic d., Kami a., Comsa D.S., Eyckens p., Developments of the Marciniak-Kuczynski Model for 

Sheet Metal Formability: a Review, journal of Materials processing Technology (Special issue in 
Honor of prof. Marciniak), 287(2021) 116446 (iF=5.551)

2. Da-Yong Chen, Yong Xu, Shi-Hong Zhang, Yan Ma, ali abd El-aty, d. Banabic, artur i. pokrovsky, 
alina a. Bakinovskaya, a novel method to evaluate high strain rate formability of sheet metals 
under impact hydroforming, journal of Materials processing Technology, 287(2021), 116553 
(iF=5.551)

3. lucasz Madej, d. Banabic, professor Zdzisław Marciniak—a life dedicated to metal forming, jour-
nal of Materials processing Technology, 287(2021), 1168762 (iF=5.551) .

4. Hong-wu Song, Wenlong Xie, Shi-Hong Zhang, Weihao jiang, lucian lazarescu, d. Banabic, Gra-
nular media filler assisted push bending method of thin-walled tubes, international journal of 
Mechanical Sciences, 198(2021), 106365 (5.329) 

5. W. Xie, W. jiang, Y. Wu, H. Song, S. Deng, l. lăzărescu, S. Zhang, d. Banabic, process parameter 
optimization for thin-walled tube push-bending using response surface methodology, international 
journal of advanced Manufacturing Technology, (2021), 10.1007/s00170-021-08196-8 (iF=3.226)

6. johan pilthammar, d. Banabic, Mats Sigvant, BBC05 with Non-integer Exponent and ambiguities 
in Nakajima Yield Surface Calibration, international journal of Materials Forming, 14(2021), 577-
593 (iF=2.028) 

7. Ma, Y, Chen, SF, Chen, DY, d. Banabic, Song, HW. Xu, Y, Zhang, SH, Fan, XS, Wang, Q. Determina-
tion of the forming limit of impact hydroforming by frictionless full zone hydraulic forming test, 
international journal of Materials Forming, 14(2021), 1221-1235 (iF=2.028) 

8. d. Banabic, petre Frangopol – a fighter in the public arena, Studia uBB Chemia, lXVi (2021), 21-22.
9. ozan Singar, d. Banabic, Numerical simulation of tailored hybrid blanks, proc. of the Romanian 

academy. Series a, 22(2021), 179-188 (iF=1.294)
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mihai BărBulescu 
istoric 

Membru titular – 2021
Membru corespondent – 2010

S-a născut la oradea la 29 septembrie 1947. a urmat studiile la universita tea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Na-
poca, Facultatea de istorie și Filosofie (1965–1970). În anul 1986 devine doctor în istorie cu o teză despre 
Cultele greco-romane în provincia Dacia. a urmat stagii de documentare și specializare în italia (1978) și în 
Elveția (1980-1993). a fost cercetător științific la institutul de arheologie din Cluj-Napoca al academiei Ro-
mâne (1970-1991), din 1992 cadru didactic al universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca și conducător 
de doctorat. a fost decanul Facultății de istorie și Filosofie între anii 1996-2000 și coordonatorul Catedrei 
de istorie antică și arheologie (1996-2007) din aceeași universitate. În perioada 1997-2017 a fost director 
al institutului de Studii Clasice al universității. Între anii 2008-2016 a fost ministru-consilier în Ministerul 
afacerilor Externe, director al accademia di Romania de la Roma. Directorul institutului „arhiva de Folclor 
a academiei Române“, Cluj-Napoca (2020). Domeniile de cercetare: istoria și arheologia Daciei romane, 
spiritualitate antică (religie, arte plastice), istoria și arheologia militară, epigrafie.

Email: mihai.barbulescu@academia-cj.ro
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/Barbulescu_Mihai.html

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate –  1

b) Cărţi/Capitole publicate în editura academiei Române – 1
1. Bărbulescu mihai (coautor și editor), Tabula Imperii Romani – Forma Orbis Romani. Dacia, Editu-

ra academiei Române, București, 2021, 523 p.

iii. articole publicate – 5
c) articole publicate în reviste cotate B+  – 5
1. mihai Bărbulescu, editor al Anuarului Arhivei de Folclor. Volumul XXV/2021, Editura academiei 

Române – Editura Mega.
2. Bărbulescu m., Omul din Dacia romană în fața morții, în  Memoriile Secției de Ştiințe Istorice și Ar-

heologie a Academiei Române, seria V, tomul XXXiX, 2015-2020, București, 2020 [2021], p. 83-114.
3. Bărbulescu m., Soarta antichităților romane din Dacia în secolul XIX, în Sub semnul datoriei și 

împlinirii. Studia in honorem Dorina N. Rusu (coord. i. Bolovan, i.-a. pop, V. Spinei), Editura aca-
demiei Române, București, 2021, p. 323-338. 

4. Bărbulescu m., The Roman Province Dacia, în  Tabula Imperii Romani – Forma Orbis Romani. 
Dacia, Editura academiei Române, București, 2021, p. 11-27.

5. Bărbulescu m., The toponymy of  Roman Dacia, în  Tabula Imperii Romani – Forma Orbis Romani. 
Dacia, Editura academiei Române, București, 2021, p. 28-34.

iv. Conferinţe organizate/susţinute  – 3
a) Conferinţe organizate – 1
1. Simpozionul aniversar „90 de ani de la înființarea arhivei de Folclor a academiei Române”, în 

cadrul „Zilelor academice Clujene 2021” (29-30 octombrie). au fost prezentate 48 de comunicări 
de cercetători din România, Republica Moldova, Serbia și ungaria
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c) participări la conferinţe naţionale – 2
1. 50 de ani de cercetări arheologice la Potaissa, la Zilele academice Clujene, Simpozionul Institutu-

lui de Arheologie și Istoria Artei, 21 oct. 2021.
2. Edificiile de comandament ale castrelor legionare din Dacia. Conferința Națională „oltenia. 

interferențe culturale”. Muzeul olteniei, Craiova, 10 nov. 2021.

vi. Rapoarte de interes public –  4
1. Conducător doctorat: două teze susținute la universitatea „Babeș-Bolyai” (10 sept. 2021, Timea 

Varga; 17 sept. 2021, ioana Mărincean)
2. Rapoarte periodice ale doctoranzilor la Școala doctorală a Facultății de istorie – Filosofie.
3. Evaluarea granturilor: GaR-um-2019-ii-2.6-14/15.10.2019 și GaR-um-2019-ii-2.5-13/15.10.2019)
4. Membru în comisia de contestații pentru concursul de director al institutului de Studii Banatice 

„Titu Maiorescu” al academiei Române (Timișoara).

gheorghe Benga   
Medic

Membru titular – 2015
Membru corespondent – 2001

Născut ȋn 26 ianuarie 1944 (Timișoara), urmează liceul „Emil Racoviță” din Cluj (1950–1961), absolvind ca 
șef de promoție), apoi (1961–1967) Facultatea de Medicină Generală a institutului de Medicină și Farma-
cie Cluj (i.M.F.), devenit universitatea de Medicină și Farmacie (u.M.F.) „iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. 
a fost intern preclinic, doctorand cu frecvență, asistent, șef de lucrări (la Catedra de Biochimie). Devine 
doctor ȋn medicină (1973, Teza „Studiul metabolismului energetic pe ficat uman”, conducător profesor 
ioan Manta). preia (1978) conducerea noii Discipline de Biologie Celulară, devenită ulterior Biologie Celu-
lară și Moleculară (B.C.M.), fiind șef de lucrări, conferențiar, profesor. urmează (1968–1973) Facultatea 
de Chimie a universității „Babeș-Bolyai”, obținȃnd licența (1972), apoi specializarea în chimia suprafețelor 
și macromoleculară (1973).  Este medic specialist (laborator clinic), medic primar (genetică medicală). a 
fondat (1978) Centrul de Genetică umană la Spitalul județean Cluj.  Specializări în Marea Britanie, Belgia, 
olanda, Franța, japonia, S.u.a. a fost: profesor asociat la Catedra de B.C.M. a universității de Vest „Va-
sile Goldiș” arad (2010-2020); „Visiting professor” (2-3 luni) la universități din anglia (Sheffield, londra), 
S.u.a. (urbana-Champaign), japonia: 7 luni (Mitake, Gifu), 6 luni (osaka). Este „Honorary professor” la 
university of Sydney, australia. a prezentat „conferențe invitate” la peste 100 universități, institute, zeci 
de manifestări științifice din lume. a publicat peste 25 de cărți și 350 articole ȋn edituri sau reviste ști-
ințifice internaționale. are peste 2300 citări, h-index 25 (Clarivate analytics), peste 3780 citări, h-index 
32 (Google Scholar). are contribuții prioritare în: caracterizarea membranelor subcelulare hepatice, a 
interacțiunilor moleculare și a mecanismelor transportului apei prin biomembrane cu aplicații medicale 
(epilepsie, distrofii musculare) etc. Contribuția originală cea mai de seamă: descoperirea primei proteine 
canal pentru apă (denumită ulterior „aquaporina 1”) în membrana hematiei umane în 1985, fiind omis 
pe nedrept de la premiul Nobel pentru chimie (2003). a introdus termenul științific de aquaporinologie.

Email: gheorghe.benga@academia-cj.ro
Web: http://acad-cluj.ro/benga-gheorghe/
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activitate de cercetare în anul 2021
iii. articole publicate – 1

a) articole în reviste isi din străinătate – 1
1. Benga Gh., “Remembrance of petre T. Frangopol (1933–2020) the promoter of scientometrics 

in Romania”, Scientometrics (2022) 127: 687–701, https://doi.org/10.1007/s11192-021-04213-5 
(factor de impact 3.238)

b) articole în reviste isi din ţară – 1
1. Benga Gh., „petre T. Frangopol (1933-2020) Romanian academic, Scientist, Mentor and Friend”, 

Studia ubb Chemia, lXVi, 3, 2021 (p. 9-17) (factor de impact 0.447)

Ioan I. Bucur 
Geolog

Membru titular – 2016
Membru corespondent – 2010

S-a născut la 10 august 1951, la Sibiu. Studiile primare la Sibiu. licențiat al Facultății de Biologie, Geo-
grafie și Geologie, secția Geologie, din cadrul universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, în anul 1975, 
este profesor emerit (pensionat cu data de 27 septembrie 2021) al universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj- 
Napoca. Doctor în geologie în anul 1991, cu o teză despre studiul jurasicului și Cretacicului din comparti-
mentul central al zonei Reșița-Moldova Nouă. Cercetările au continuat într-un program postdoctoral, în 
perioada 1992-2011 (31 de luni), ca bursier al Fundației „alexander von Humboldt“. activitatea de cerce-
tare s-a realizat în domeniul geologiei sedimentare, îndeosebi în studiul rocilor carbonatice, sub aspect 
paleontologic-micropaleontologic, biostratigrafic, sedimentologic. 

Email: ioan.bucur@ubbcluj.ro
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/Bucur_ioan.html

activitate de cercetare în anul 2021
iii. articole publicate – 10

a) articole în reviste isi din străinătate – 9
1. Barattolo, F., Bucur i.i., Marian a.V. (2021), Deciphering voids in Dasycladales, the case of Dragas-

tanella transylvanica, a new lower Cretaceous triploporellacean genus and species from Roma-
nia. jourbal of paleontology, 95(5): 889-905. Doi: 10.1017/jpa.2021.40

2. Barattolo, F., amodio, S., Bucur i.i., Martino, M, (2021), Selliporella johnsoni (praturlon) nov. 
comb. and Selliporella neocomiensis (Radoičić) (green algae, Dasycladales), taxonomic recon-
sideration and chronostratigraphic calibration. Cretaceous Research, 125: 104848. https://doi.
org/10.1016/j.cretres.2021.104848

3. Gawlick, H.-j., lein, R., Bucur, i.i. (2021), precursor extension to final Neo-Tethys break-up: 
flooding events and their significance for the correlation of shallow-water and deep-marine or-
ganisms (anisian, eastern alps, austria). international journal of Earth Sciences, 110: 419-446. 
https://doi.org/10.1007/s00531-020-01959-w

4. Mircescu, C.V., Tămaș, T., Bucur, i.i., Săsăran, E., ungureanu, R., Mircescu, V., Mircescu, E., 
oprișa, a. (2021), upper Triassic-lower jurassic continental carbonates from the apusni Moun-
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tains, Romania: facies, lithology and paleoenvirinments. Facies, 67: 15. https://doi.org/10.1007/
s10347-021-00622-3

5. oprișa, a., pleș, G., Silye, l., Bucur, i.i., Săsăran, E., Mircescu, C.V. (2021), lowermost Cretaceous 
biostratigraphy and paleoenvironmental features of the central-western Getic Carbonate plat-
form (pui-Bănița zone, Southern Carpathians, Romania): a holistic approach. Cretaceous Resear-
ch, 1245: 104804. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2021.104804. 

6. pleș, G., Schlagintweit, F., lazăr, i., Bucur, i.i., Săsăran, E., Grădinaru, M. (2021), Exceptionally 
preserved calcified spongr assemblages in upper jurassic carbonates of the eastern Getic Carbo-
nate platforms (Southern Carpathians, Romania). Comptes rendus palevol, 20 (31). Doi: 10.5852/
cr-palevol2021v20a31.

7. Schlagintweit, F., Bucur, i.i. (2021) The late Berriasian evolutionary burst of the orbitolinidae: 
New insight into taxonomy, origin, diversification and phylogeny of the family based on data from 
eastern Serbia. Carnets Géologie, 21 (15):343-382. Doi 10.2110/carnets.2021.2115.

8. Schlagintweit, F., Rashidi, K., Bucur, i.i., Kohkan, H., akbari, a. (2021), Pseudoactinoporella Conrad 
1970 (Family Bornetellaceae) revisited: a lower Cretaceous corticated and capitulum-shaped, stalked 
Tethyan Dasycladale. Micropaleontology, 67 (4): 403-414. http://doi.org/10.47894/mpal.67.4.04.

9. Suciu, T., pleș, G., Tămaș, T., Bucur, i.i., Săsăran, E., Cociuba, i. (2021), New insights into the depo-
sitional environment and stratigraphic position of the Gugu Breccia (pădurea Craiului Mountains, 
Romania). Carnets Géologie, 21 (11): 215-233. Doi 10.2110/carnets.2021.2111.

c) articole în reviste Bdi – 1
1. Bucur, i.i., jovanović, D., Radoičić, R., Sudar, M., Mircescu, C.V. (2021), lower Cretaceous car-

bonate deposits from the Derezna Borehole (Carpatho-Balkanides, Eastern Serbia) and re-
marks on some dasycladalean algae. acta palaeontologica Romaniae, 17 (1): 3-14. htps://doi.
org/10.35463/j.apr.2021.01.01

iv. Conferinţe organizate/susţinute  – 1
b) participări la conferinţe internaţionale – 1
1. Bucur i.i., Enos, p., Minzini, M. (2021), New Calcareous algae from the Middle Triassic of China. 

The 13th Romanian Symposium of palaeontology, September 16-17, 2021. anbstracts, p. 11-12.

nicolae ghIleZan  
Medic

Membru titular – 2016
Membru corespondent – 2000

S-a născut la data de 1 iulie 1938 la Cluj-Napoca. Între anii 1954-1960 a fost student al Facultății de Me-
dicină Generală din cadrul universității de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca; a urmat studii postuni-
versitare în domeniul radiologiei și al oncologiei la universitatea de Medicină și Farmacie din București. În 
anul 1967 a urmat cursurile de radioterapie oncologică la institutul „G. Roussy“ din paris. În 1972 devine 
doctor în științe medicale cu o teză despre „posibilități de ameliorare a rezultatelor radioterapiei în cance-
rul laringian—studiul factorilor fizici și biologici în iradierea laringelui”, susținută la la institutul oncologic 
din Cluj-Napoca. În anul 1974 a fost visiting professor în Sua. În prezent este profesor emerit în cadrul 
universitătii de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca. Domenii de interes: radiobiologie clinică, asoci-
eri terapeutice: radio-chimioterapie, iradieri pre- și post-operatorii, dozimetria radiațiilor și dozimetria 
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clinică, ameliorarea și introducerea unor tehnici moderne de radioterapie, introducerea metodelor de 
asigurare și control a calității (Qa &QC) în practica oncologică, studii clinice randomizate și multicentrice.

Email: nicolaeghilezan@yahoo.com
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/Ghilezan_Nicolae.html

Ionel haIduc  
Chimist

Membru titular – 1991
Membru corespondent –1990)
președinte al academiei Române (5 aprilie 2006 – 8 aprilie 2014)
Vicepreședinte al academiei Române (13 februarie 1998 – 17 martie 2000) 
președinte al Filialei Cluj-Napoca a academiei Române (1995–2006)

Născut la 9 mai 1937, în orașul Cluj, urmează studiile universitare la Facul tatea de Chimie din Cluj. Între 
1960 și 1963 a urmat doctoratul la institutul de Tehnologie Chimică Fină „lomonosov” din Moscova, 
obținând titlul de doctor în chimiecu o teză condusă de acad. K. a. andrianov. a fost prorector (1976–1984) 
și rector (1990–1993) al universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. a fost „visiting professor” a mai 
multor universități din S.u.a., Spania, Mexico, Brazilia, Germania, Singapore etc. Și-a orientat activitatea 
științifică în domenii de mare actualitate: chimie coordinativă și organometalică, chimie supramoleculară, 
chimia ciclurilor anorganice, compuși biologic activi ai metalelor, nomenclatură și sistematizare în chimia 
anorganică, politica și managementul științei. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în numeroase lu-
crări publicate în străinătate. Vicepreședinte al institutului Cultural Român din București (2004–2005); 
vicepreședinte al asociației Române pentru Clubul de la Roma (2009); președinte al Fundației „pantheo-
nul României” (2009). Membru ales al academiei Europea cu sediul la londra (2002), membru de onoare 
al academiei de Științe a Republicii Moldova (2002), membru de onoare al academiei ungare de Științe 
(2007), membru corespondent al academiei de Științe din Muntenegru, membru corespondent al Göttin-
ger akademie der Wissenschaften (2009), membru al leibniz Sozietät der Wissenschaften din Berlin. a 
fost distins cu nu meroase premii și titluri științifice.

“Autorii trebuiesc felicitați călduros pentru serviciul pe il fac comunitătii chimice și pentru că duc flacă-
ra chimiei supramoleculare in incă un domeniu, punând astfel in scenă chimia organometalică supramole-
culară”,  jean-Marin lehn, laureat Nobel, in prefața la cartea i. Haiduc & F.T. Edelmann, “Supramolecular 
organometallic Chemistry”, Wiley-VCH, Weinheim, New York, 1999.

“Ca domeniu distinct chimia organometalică supramoleculară nu a existat până la aparitia cărții lui 
Haiduc și Edelmann,… Este un domeniu pe care autorii l-au creat ei inșiși prin fuziunea demult asteptată 
a două capitole paralele ale chimiei”, j.W. Steed, Crystal Growth and Design (uSa) 2002, vol. 2, p.79. in 
recenzia cărții i. Haiduc & F.T. Edelmann, “Supramolecular organometallic Chemistry”.

“Autorii cărtii trebuiesc felicitați penru colectarea unei bogate diversități de structuri cristaline ale 
compușilor metal-ligand și unificarea lor sistematică sub titlul care atrage atenția ca nou concept de “Chi-
mie coordinativă inversă”… Cunoscătorii chimiei coordinative vor fi fascinați de conținutul cărții”, R.R. mul-
vey. Coordination Chemistry Reviews (Elsevier) 2020, vol. 413, p. 2132 in recenzia cărții i. Haiduc & E.R.T. 
Tiekink,  inverse Coordination Chemistry, Sunway university press, Kuala lumpur, Malaysia, 2020.

“Ionel Haiduc a publicat incă in 1960 in limba română o carte remarcabilă despre ciclurile anorgani-
ce. Acum tratează intr-o lucrare cuprinzătoare, in limba engleză, acest domeniu fascinant și in dezvoltare 
rapidă, aducându-l din nou la lumină”, M. Becke, angewandte Chemie, 1971, vol. 83, p. 260,  în recenzia 
cărții i. Haiduc, The Chemistry of inorganic Ring Sytems,  Wiley, New New York, 1970.

Email: ihaiduc@acad.ro
Web: http://acad-cluj.ro/haiduc-ionel/
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acad. octavian PoPescu  
Biolog

Membru titular – 2010
Membru corespondent – 2000

S-a născut la 23 septembrie 1951 în satul pietrișu, comuna Curtișoara, județul olt. Între anii 1970-1972 a 
fost student al Facultății de Medicină generală din Cluj-Napoca și ulterior, al Facultății de Științe (secția de 
Biologie moleculară și Fiziologie) din cadrul universității din Belgrad (1972-1976). În anul 1985 a devenit 
doctor în biologie la universitatea „alexandru ioan Cuza“ din iași cu o teză despre studiul proteinelor din 
membrana eritrocitelor umane. Între anii 1990-1997 a fost cercetător al institutului de Cercetări Biologice 
din Cluj-Napoca. Specialist în biologie moleculară, biochimie, genetică și microbiologie, a fost director 
științific (2009-2012) și director (2012-2016) al institutului de Biologie din București al academiei Române. 
În prezent, este director al Departamentului Științele Vieții, Medicale și agricole din cadrul Școlii de Studii 
avansate a academiei Române (SCoSaaR).

Email: opopescu.ubbcluj@gmail.com
Wev: http://acad-cluj.ro/popescu-octavian/

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 3

b) Cărţi/capitole publicate de editura academiei Române – 3
1.  Simionescu M, popescu o (coordonatori), Științele biologice în România (colecția Civilizația Ro-

mânească, vol. 32), Editura academiei Române, București, 2021. iSBN 978- 973-27-3284-7.
2. Murariu D, popescu o, Zoologia în România, în: Științele biologice în România (vol. 32, colecția 

Civilizația Românească), coordonatori: Simionescu M, popescu o, Editura academiei Române, 
București, 113-178, 2021. iSBN 978-973-27-3284-7.

3. popescu o, prezentul și perspectivele biologiei românești, în: Științele biologice în România 
(colecția Civilizația Românească, vol. 32; coordonatori: Simionescu M, popescu o, Editura acade-
miei Române, București, 359-382, 2021. iSBN 978-973-27-3284-7.

iii. articole publicate – 2
a) articole în reviste isi din străinătate – 2
1. Gheorghiu M., polonschii C., popescu o., Gheorghiu E., advanced optogenetic-Based Biosen-

sing and Related Biomaterials, Materials, 14(15), article Number 4151, 2021. doi: 10.3390/
ma14154151. (IF 3,623; ais 0,597)

2. Misevic G., Checiu i., popescu o., Glyconectin cell adhesion epitope, β-D-GlcpNac3S- (1→3)-α-l-
Fucp, is involved in blastulation of Lytechinus pictus sea urchin embryos, Molecules, 26(13), arti-
cle Number 4012, 2021. doi: 10.3390/molecules26134012 (IF 4,412; ais 0,694)
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marius PorumB 
istoric de artă

Membru titular – 2009
Membru corespondent – 1993
Directorul institutului de arheologie și istoria artei, academia Română, 
Filiala Cluj-Napoca

S-a născut la 9 octombrie 1943 în localitatea Grozești-lăpușna, Republica Moldova. a urmat cursurile 
Facultății de istorie și Filosofie a universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca (1961-1966). În anul 1973 
devine doctor în istorie, specialitatea istoria artei, cu o teză elaborată sub coordonarea acad. Virgil Vă-
tășianu, „icoane românești din Transilvania (sec. XV–XViii)”. a urmat specializări în domeniul civilizației 
și culturii bizantine la Ravenna, italia (1971) și la Bari (1977, 1978, 1980, 1981, 1984). Formarea a fost 
continuată prin stagii de perfecționare în Grecia și la Muntele athos (1981), în Franța (1980, 2006), în 
ungaria (1991, 2000) și în Germania (1992, 1995, 1998). În perioada 1966-1990 a fost cercetător științific 
la institutul de istorie și arheologie din Cluj-Napoca. Începând cu anul 1992 este director al institutului 
de arheologie și istoria artei, Cluj-Napoca. În perioada 1984-1985 a susținut cursuri postuniversitare la 
invitația academiei de arte București. Din anul 1990 este profesor și conducător științific de doctorat în 
specialitatea istoria artei al universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca. 

Email: marius.porumb@yahoo.com;
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/porumb_Marius.html

activitate de cercetare în anul 2021
iii. articole publicate – 2

c) articole în reviste B+ – 2
1. porumb, marius, Grigorie Ranite – itinerarii artistice, în Ars Transsilvaniae, XXX, 2020, p. 87-110.
2. porumb, marius, Ciprian Firea, Călin Neamțu, Proiectul IDArt („Elaborarea de metodologii com-

plexe privind atribuirea și autentificarea unor picturi medievale și premoderne din patrimoniul 
național”): bilanț preliminar, în Ars Transsilvaniae, XXX, 2020, p. 219-228.

iv. Conferinţe organizate/susţinute – 5
a) Conferinţe organizate – 2
1. Zilele academice Clujene, Simpozionul artă și Restaurare
2.  Zilele academice Clujene, Simpozionul de arheologie al institutului

c) participări la conferinţe naţionale – 3
1. „Zilele Muzeului Sebeș”, 28.08.2021, lansarea volumului:  Arta din România din Preistorie în Con-

temporaneitate, Editura Mega
2. Zilele academice Clujene, Simpozionul artă și Restaurare, Departamentul de istoria artei al insti-

tutului, 21-22 septembrie 2021
3. Zilele academice Clujene, Simpozion aniversar: Biserica Sf. Gheorghe din Lupșa – 600 ani de isto-

rie și artă, 11 septembrie 2021

v. proiecte de cercetare/colaborări – 6
b) proiecte/colaborări naţionale – 6
1. Fondator și Redactor responsabil al Revistei ars Transsilvaniae, editată de institut.
2. Membru în Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, Ministerul Culturii.
3. asociația ars Transsilvaniae România, președinte
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4. Comisia de Heraldică a jud. Cluj, președinte.
5. Comisia de Etică a Filialei academiei Române, președinte.
6. Expert atestat de Ministerul Culturii pentru Monumente istorice.

vii. premii – 1
1. premiul ”George oprescu” al academiei Române pe anul 2018 (decernat decembrie 2020) acordat 

cărții Arta din România. Din preistorie în contemporaneitate, (coord. R. Theodorescu, m. porumb).

cristian sorin sIlvestru 
Chimist

Membru titular – 2017
Membru corespondent – 2009

Născut la data de 8 decembrie 1955, Baia-Mare, jud. Maramureș. absolvent al Facultății de Chimie a 
universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, (1979), doctor în Chimie în 1990. a ocupat o poziție de chimist 
la institutul de Energetică Chimică și Biochimică, apoi la Facultatea de Chimie și inginerie Chimică. Din 
2011 este director al Departamentului de Chimie, Facultatea de Chimie și inginerie Chimică. Domenii de 
cercetare în chimia organometalică și coordinativă. În colaborare cu grupuri de cercetare din Germania, 
Spania și Franța a adus contribuții în chimia compușilor organometalici hipervalenți ai metalelor din gru-
pele principale (staniul, plumb, stibiu, bismut). Este reprezentant al Societății de Chimie din România în 
Divizia de Chimie Organometalică a European Chemical Societies – EuCheMS (2016 – prezent). a fost ales 
membru al European Academy of Sciences and Arts, Salzburg, austria (2019), respectiv al European Aca-
demy of Sciences, a.i.S.B.l (EuraSc), Bruxelles, Belgia (2021).

Email: cristian.silvestru@ubbcluj.ro
Web: http://acad-cluj.ro/silvestru-cristian-sorin/

activitate de cercetare în anul 2021
iii. articole publicate – 12

a) articole în reviste isi din străinătate – 9
1. Reactivity of a carbonyl moiety in organotin(iV) compounds. Novel pd(ii) and Cu(ii) complexes 

sup ported by organotin(iV) ligands, a.-a. Someșan, C. silvestru and R. a. Varga, New J. Chem., 
2021, 45, 3817-3827. Doi: 10.1039/D0Nj06016j

2. Fluorescent orthopalladated complexes of 4-aryliden-5(4H)-oxazolones from the Kaede prote-
in: synthesis and characterization, E. laga, D. Dalmau, S. arregui, o. Crespo, a. i. jiménez, a. pop,  
C. silvestru and E. p. urriolabeitia, Molecules, 2021, 26, 1238 (20 pag.). (Influencers in Orga nome-
tallic Chemistry – a Themed issue Honoring Dr. Michel pfeffer). Doi: 10.3390/molecules26051238

3. Synthesis and characterization of ternary graphene oxide, MnFe2o4 nanoparticles, and paMaM 
dendrons nanocomposite decorated with palladium as heterogeneous catalyst for nitroaromatics 
reduction, a. Ramezanpour, K. Karami, M. Kharaziha, C. silvestru and p. Bayat, Appl. Organomet. 
Chem., 2021, 35, e6329. Doi: 10.1002/aoc.6329

4. Synthesis and characterization of [4-{(CH2o)2CH}C6H4]2Hg, [4-(o=CH)C6H4]2Hg and [(E)-4-(RN=CH)
c6H4]2Hg (R = 2ʹ-py, 4ʹ-py, 2ʹ-pyCH2, 4ʹ-pyCH2), l. Kiss, a. pop, S. Shova, C. i. Raț and C. silvestru, 
Appl. Organomet. Chem., 2021, 35, e6339. Doi: 10.1002/aoc.6339
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5. Reactivity of (Z)-4-aryliden-5(4H)-thiazolones: [2+2]-photocycloaddition, ring-opening reactions, 
and influence of lewis acid BF3, S. Sierra, D. Dalmau, S. Higuera, D. Cortés, o. Crespo, a. jimenez, 
a. pop, C. silvestru and E. p. urriolabeitia, J. Org. Chem., 2021, 86, 12119-12140. Doi: 10.1021/
acs.joc.1c01458

6. Synthesis, physicochemical properties, crystal molecular structure and DFT investigation of an 
organobismuth(iii) bis(dimethyldithiocarbamate), anton, a. Soran and C. silvestru, J. Mol. Struct., 
2021, 1247, 131335. Doi: 10.1016/j.molstruc.2021.131335

7. Coordination behavior of pph2{C6H4[CH2N(CH2CH2)2o]-2}. Case study CdCl2[pph2{C6H4[CH2N(CH2c
H2)2o]-2}], "a. Covaci, C. silvestru and a. Silvestru, Main Group Met. Chem., 2021, 44, 261-266. 
Doi: 10.1515/mgmc-2021-0029

8. Synthesis, structural characterization and in vitro antiproliferative effects on carcinoma cells of 
novel organotin(iV) compounds with nicotinate and isonicotinate moieties, S.-M. Vieriu, a.-a. 
Someșan, C. silvestru, E. licarete, M. Banciu and R. a. Varga, New J. Chem., 2021, 45, 1020-1028. 
Doi: 10.1039/D0Nj05069E

9. pd-oxazolone complexes conjugated to an engineered enzyme: improving fluorescence and ca-
talytic properties, C. Garcia-Sanz, a. andreu, B. de las Rivas, a. i. jiménez, a. pop, C. silvestru, E. 
p. urriolabeitia and j. M. palomo, Org. Biomol. Chem., 2021, 19, 2773-2783. Doi: 10.1039/d1o-
b00305d

b) articole în reviste isi din România – 3
1. New hypercoordinated triaryltelluronium derivatives of organophosphorus ligands. Synthesis and 

structural characterization, E. Denes, M. Vlassa, C. silvestru and a. Silvestru, Rev. Roum. Chim., 
2021, 66, 33-40. (Nr. omagial Mihaela HillEBRaND, Mc aR). Doi: 10.33224/rrch.2021.66.1.03

2. {2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]phenyl}mercury(ii) acetate, [2,6-(Me2NCH2)2c6H3]Hg(oac) – a 
useful intermediate for selective palladation of 1,3-(Me2NCH2)2c6H4, l. Kiss, S. Shova, M. Vlassa, 
a. Silvestru, C. i. Raț and C. silvestru, Rev. Roum. Chim., 2021, 66, 167-177. (nr. omagial acad. 
alexandru BalaBaN) Doi: 10.33224/rrch.2021.66.2.07

3. Structural aspects in diorganotin(iV) complexes. ph2Sn(S2cnme2)(NCS) case study, C. Șalgău, C. 
silvestru and a. Silvestru, Rev. Roum. Chim., 2021, 66, 231-237.  (in memoriam Dumitru oaNCEa, 
Mc aR). Doi: 10.33224/rrch.2021.66.3.02

cornel ţăranu 
Compozitor, dirijor, muzicolog

Membru titular – 2012
Membru corespondent – 1993

S-a născut la 20 iunie 1934 la Cluj-Napoca. În perioada 1951-1957 a studiat compoziția cu Sigismund 
Toduță la Conservatorul (astăzi, academia) de Muzică din Cluj. Între 1966-1967 a studiat la Conservatorul 
din paris, cu Nadia Boulanger și olivier Messiaen, iar apoi, în 1968-1969 a continuat studiile la Darmstadt 
în Germania cu György ligeti, Bruno Maderna și Christoph Caskel. În perioada 1970-1990 și-a început 
cariera ca asistent, continuând gradele universitare, iar în anul 1990 a devit profesor de compoziție la 
academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca. În prezent este profesor colaborator 
al academiei. a susținut cursuri în Germania, israel, Elveția, Statele unite ale americii. În 1995 a înființat 
Festivalul „Cluj Modern“, al cărui director este. preocupările pentru creația lui George Enescu s-au con-
cretizat în teza de doctorat, cu titlul „Enescu în conștiința prezentului” (1969), precum și prin finalizarea, 
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potrivit schițelor originale, a unor lucrări enesciene neterminate: Simfonia nr. 5 (părțile i și iV), Caprice 
roumain pentru vioară și orchestră, poemul vocal-simfonic Strigoii-pentru soprană, tenor, bariton, cor și 
orchestră – pe versurile lui Mihai Eminescu.

Email: corneltaranu@yahoo.com
Web: http://acad-cluj.ro/taranu-cornel/

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 1

c) Cărţi/capitole publicate în ţară – 
1. Romanțe eminesciene, editura arpeggione

memBRi CoRespoNdeNți

monica voichița acalovschI  
Medic

Membru corespondent – 2016

Născută la 24 octombrie 1946 în arad. Studentă la Facultatea de Medicină Generală Cluj-Napoca în pe-
rioada 1964-1970. la universitatea de Medicină și Farmacie „iuliu Hațieganu“ a  parcurs toate etapele 
în promovarea universitară, din 2011 fiind profesor emerit (2011). Este medic specialist și medic primar 
în medicină internă și gastroenterologie. Este doctor în științe medicale în 1977 cu teza „Rolul factorului 
hemodinamic în exsudația proteinică intestinală”. are cercetări prioritare în domeniul patologiei hepa-
to-biliare.  lucrările sale au fost citate în tratate internaționale majore: Bockus Gastroenterology 1995; 
Textbook of Gastroenterology – Yamada et al. 1995, 2003, 2009; The Genetic Basis of Common Diseases 
2002; Sleisenger & Fordtran’s Gastrointestinal and liver Disease 1998, 2002, 2016.

Email: monacal@umfcluj.ro
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/aCaloVSCHi_Monica.html

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 1

a) Cărţi/Capitole publicate în străinătate 
1. acalovschi, m., latest data on the epidemiology, pathological classification, and staging of the 

combined hepatocellular carcinoma-intrahepatic cholangiocarcinoma. in What is new in Gastro-
enterology and Hepatology, Bentham Science publishers pte. ltd. Sharjah, 2021, 248-259 

iii. articole publicate – 3
a) articole în reviste isi din străinătate – 3
1. acalovschi, m., Wolfram Zoller. Etablierung deutsch-rumänischer Symposien von Gastroentero-

logie und Hepatologie seit 2012. Zschr Gastroenterol Dec. 2020: 58; 1147-1148 (factor de impact 
= 1.338)
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2. acalovschi, m., Milaciu MV, Ciumarnean l, Matei DM, Vesa SC, Sabin o, Bocsan iC, pop RM, Ne-
grean V, Buzoianu aD, Cytokines, paraoxonase-1, periostin and non-invasive  liver fibrosis scores 
in patients with non—alcoholic fatty liver disease and persistently elevated aminotransferases: a 
pilot study. Exp Ther Med May 2021; 21: 533-539 (factor de impact  = 1.785)

3. acalovschi, m., jGlD, the 30 years anniversary. j Gastrointestinal liver Dis 2021, 30, 1 (factor de 
impact = 2.008)

iv. Conferinţe organizate/susţinute  – 2
b) participări la conferinţe internaţionale – 2
1. Gallstone disease: from guidelines versus real life practice, Congresul uEGW Vienna (virtual), 

03.10.2021
2. The emerging epidemics of alcohol-related liver disease, al 40-lea Congres Național de Gastroen-

terologie, Hepatologie și Endoscopie Digestivă (Mamaia 15.05.2021)    

vii. premii  – 1
a) în străinătate  – 1
1. “life Recognition award – in appreciation of excellent long-term services to science”, acordat de 

European Society of Biomedical Research on alcoholism

Ioan coriolan BalIntonI 
Geolog

Membru corespondent – 2017

S-a născut la 15 septembrie 1939 în Gladna Română, județul Timiș. În anul 1963 a absolvit Facultatea de 
Științe Naturale-Geografie, a universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca. În anul 1970 devine doctor în 
Geologie cu o teză referitoare la „Studiul comparativ al unor migmatite carpatice”. Domenii de specializa-
re sunt petrografie magmatică și metamorfică; tectonică și geologie structurală; geocronologie, tectonică 
globală și evoluția continentelor. a fost geolog și cercetător științific al institutului de Geologie și Geofizică 
București. Între 1986-1988 a fost șef de serviciu minereuri, în cadrul iFlGS-București. Director coordona-
tor al Revistei „Studia universitatis Babeș-Bolyai“, Seria Geologia și evaluator pentru reviste cotate iSi: 
„Godwana Research“, „Tectonophysics“, „lithos“, „Geologica Carpathica“. Evaluator CNCSiS,  membru și 
președintele în Comisia 4 CNCSiS „Științele vieții și ale pământului“.

Email: ioan.balintoni@ubbcluj.ro
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/BaliNToNi_ioan_Coriolan.html
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Ioan Bolovan  
istoric

Membru corespondent – 2018
Director al institutului de istorie „George Barițiu“ din Cluj-Napoca  
al academiei Române – 2018
președinte al Comisiei mixte de istorie româno-ungară 
președinte al international Commission for Historical Demography

Născut la 11 august 1962 în pîncota, județul arad. urmează cursurile Facultății de istorie și Filosofie a 
universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1982-1986). Din 1989 este cercetător și din 2018 director al 
institutului de istorie „George Barițiu“, al academiei Române din Cluj-Napoca. obține titlul de doctor cu 
teza: „populația rurală a Transilvaniei între Revoluția de la 1848 și primul Război Mondial”. la universita-
tea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a fost conferențiar universitar, profesor și în 2012 îndeplinește funcția 
de prorector. Începând cu anul 1992 este redactor și apoi cercetător la Centrul de Studii Transilvane din 
Cluj-Napoca fiind numit director interimar (2003-2007) și director adjunct (2003-2016). Din 2016 este 
director al Centrului de Studiere a populației din cadrul universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca.

Email: ioan.bolovan@academia-cj.ro
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/BoloVaN_ioan.html

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 11

b) Cărţi/Capitole publicate în editura academiei Române – 3
1. Sub semnul datoriei și al împlinirii. Studia in Honorem Dorina N. Rusu, coord. ioan Bolovan, ioan-

aurel pop, Victor Spinei, Editura academiei Române, București, 2021, 556 pag.
2. Bolovan i., „Din iobagi Români. Drumul de la Blaj la alba iulia (1848-1918)”, în vol. 43. Sub semnul 

datoriei și al împlinirii. Studia in Honorem Dorina N. Rusu, coord. ioan Bolovan, ioan-aurel pop, 
Victor Spinei, Editura academiei Române, București, 2021, pag. 57-76

3. Bolovan i., „Nicolae iorga e le istituzioni culturali rumene della Transilvania”, în vol. Ritratto di Ni-
colae Iorga. Storico, uomo di cultura, patriota. A ottant’anni dalla sua tragica scomparsa, atti del 
Webinar internazionale 27 novembre 2020, a cura di Giuseppe Motta e Roxana Mihaly, Edizione 
Nuova Cultura, Roma, italia, 2021, pag. 89-96

c) Cărţi/Capitole publicate în ţară – 8
1. Şcoală, biserică, stat și națiune în istoria României. Omagiu profesorului Cornel Sigmirean la îm-

plinirea vârstei de 65 de ani, coord. liviu Boar, ioan Bolovan, laura Stanciu, Editura academia 
Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2021, 1141 pag.

2. Bolovan i., „Trianon, 4 iunie 1920: un veac înainte, un secol după”, în vol. România după „Marele 
Război”, coord. Cecilia Cârja, Marcela Sălăgean, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021, pag. 23-29

3. Bolovan i., „omul sfințește locul”, în vol. Slujire și dăruire. Omagiu Părintelui vicar Iustin Tira, 
coord. ioan Chirilă, Cornel-Gheorghe Coprean, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2021, pag. 53-56

4. „Breasla istoricilor își prețuiește valorile: profesorul Cornel Sigmirean la ceas aniversar”, Școală, bi-
serică, stat și națiune în istoria României. Omagiu profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei 
de 65 de ani, coord. liviu Boar, ioan Bolovan, laura Stanciu, Editura academia Română – Centrul de 
Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2021, pag. 9-14, (în colaborare cu liviu Boar și laura Stanciu)

5. „Deputați români bucovineni în parlamentul austriac (1861-1918)”, în vol. Școală, biserică, stat și 
națiune în istoria României. Omagiu profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei de 65 de 
ani, coord. liviu Boar, ioan Bolovan, laura Stanciu, Editura academia Română – Centrul de Studii 
Transilvane, Cluj-Napoca, 2021, pag. 677-686, (în colaborare cu Rudolf Gräf)
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6. Bolovan i., „Valeriu anania și mișcările studențești de la Cluj din primăvara anului 1946”, în vol. 
Dumitru Preda la 70 de ani. De la istorie la diplomație, în servciul Neamului Românesc, vol. ii, 
ediție coordonată de Dr. ioan lăcătușu și îngrijită de Vasile Stancu și Ciprian Hugianu, Editura 
Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2021, pag. 518-529, (în colaborare cu Sorina paula Bolovan)

7. Bolovan i., „istoria la răscruce ? pledoarie pentru reconsiderarea statutului unei științe și disci-
pline de învățământ”, în vol. Teodor Ardelean. 70  de ani sub semnul lui HOMO DOCTUS, coord. 
Daliana Bonaț, Biblioteca județeană „petre Dulfu”, Baia Mare, 2021, pag. 301-317

8. Bolovan i., „Nicolae iorga și instituțiile culturale românești din Transilvania”, în vol. Omagiu pro-
fesorului și istoricului Viorel Faur la împlinirea vârstei de 80 de ani, coordonatori Cristian Balaj, 
antonio Faur, Constantin Moșincat, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021, pag. 89-96 

iii. articole publicate – 7
a) articole în reviste isi din străinătate – 3
1. Bolovan i., „Socioeconomic and Marital-Status inequalities in longevity: adult Mortality in 

Transylvania, 1850–1914”, în Journal of Interdisciplinary History, li : 4 (Spring 2021), pag. 533-
564 (în colaborare cu Elena Crinela Holom și Mihaela Hărăguș) (iSi)

2. Bolovan i., „Medicalisation of birth in Transylvania in the second half of the 19th century. a 
subject to be investigated”, în Historical Life Course Studies, vol. 10, Special issue 3 (2021), pag. 
91–95. (în colaborare cu luminița Dumănescu)

3. Bolovan i., „From the cradle to the grave i am my father’s daughter!’ Women and their married 
names in Transylvania in the second half of 19th century”, în The History of the Family, volume 26, 
issue 3, 2021, pag. 466-481,  https://doi.org/10.1080/1081602X.2021.1933126 (în colaborare cu 
luminița Dumănescu)

b) articole în reviste isi din România – 1
1. Bolovan i., „Quantitative perspective on Violent Deaths in Transylvania between the Mid-19th 

Century and the End of the First World War: Tentative Findings”, în Transylvanian Review, vol. 
XXX, no. 1, 2021, pag. 48-64 (în colaborare cu Elena Crinela Holom și Nicoleta Hegedüs). 

c) articole publicate în reviste B+ – 3
1. Bolovan i., „Historical population Database of Transylvania. a Database Manual”, în Studia Uni-

versitas Babes-Bolyai, Digitalia, 2021, pag. 9-89 (cu luminița Dumănescu et alii)
2. Bolovan i., „anul 1881 în Transilvania. acțiuni și consecințe”, în Magazin Istoric, liV, serie nouă, 

nr. 9 (654), septembrie 2021, pag. 91-95 iSSN 0541-88iX
3. Bolovan i., „profesorul liviu Maior la 80 de ani. un istoric al modernității și al modernizării scrisu-

lui istoric din România”, în orașul, revistă de cultură urbană, anul XVi, nr. 51-52, 2021, pag. 67-73 
(împreună cu ioan-aurel pop)

vii premii obţinute – 1
b) in ţară – 1
1. ioan Bolovan, Medalia aniversară "Centenarul Marii uniri", acordată de președintele României 

prin Decretul prezidențial, nr. 1137/2021 din 26 noiembrie 2021.
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gheorghe coldea  
Biolog

Membru corespondent – 2015

S-a născut la 16 ianuarie 1939 în comuna Mănăstireni, județul Cluj. În urmat cursurile la Facultatea de 
Biologie, Geografie și Geologie a universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, absolvite în 1963. În peri-
oada 1963-1965 a lucrat ca cercetător stagiar la Stațiunea Horti-viticolă Blaj. În anul 1965 a fost încadrat 
ca cercetător la institutul de Cercetări Biologice Cluj, unde în prezent este cercetător științific grad i, în 
cadrul departamentului Biologie botanică, Fitocenologie și Ecologie vegetală. În 1972 a obținut titlul de 
doctor în biologie cu un studiu coordonat de prof. dr. alexandru Borza. Între 1982 și 1989 a fost secretar 
științific al institutului, iar în perioada 1990-2010 a fost directorul institutului. Domenii de cercetare: bota-
nică sistematică, taxonomie și corologie, fitosociologie, ecologie vegetală, biodiversitate, flora, vegetația 
și bioproductivitatea ecosistemelor naturale din România.

Email: icbcluj@gmail.com
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/Coldea_Gheorghe.html

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 2

a) Cărţi/Capitole publicate în străinătate – 2
1. Mirek Z., (ed.): High mountain vascular plants of Carpathians. atlas of distribution. authors: Mirek 

Z., Nikel a., piekos-Mirkowa H., Coldea Gh., Cristea V., oprea a., puscas M., ursu T., letz D.R., 
Marjold K., Kagalo o.o., polish academy of Sciences, W. Szafer institute of Botany, Krakow, 2020.

2. Coldea Gh., Cristea V. (2021). The vascular plant Communities of the Retezat National park (So-
uthern Carpathians), Geobotany Studies, Springer, 198 pg.

iii. articole publicate – 3
a) articole în reviste isi din străinătate – 3
1. Coldea, Gh., Cristea V. (2021), Syntaxonomic characterization of the vegetation belts from 

the South-eastern Carpathians (Romanian Carpathians). Fl. Medit. 31 (Special issue): 361-369.  
https://doi.org/10.7320/Fl.Medit31.Si.361

2. popovici, M., Coldea Gh., Coste a., pop C., Tmas M., (2021), Comparative phytochemical evoluti-
on in several Achillea species from Romania. Farmacia, 69(5), 928-933. http://doi.org/10.31925/
farmacia.2021.5.15

3. Katarína Hegedüšová, joanna Korzeniak, jana Májeková, adrian Stoica, Gheorghe Coldea, anna 
Kuzemko, Vasyl Budzhak, alla Tokaryuk, illya Chorney & iveta Škodová (2020) Syntaxonomical re-
vision of the Triseto flavescentis-polygonion bistorta alliance in the Carpathians, plant Biosystems 
– an international journal Dealing with all aspects of plant Biology, https://doi.org/10.1080/1126
3504.2020.1801877
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dan eugen demco  
Fizician

Membru corespondent – 2011

Născut la data de 26 decembrie 1942, alba-iulia, Romania. licențiat și profesor al Facultății de Fizică din 
cadrul universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1966-1969). Cercetător științific la institutul de Fizică 
atomică din București (1970–1978). a obținut titlul de doctor cu o teza: „Dinamica de spin în experimen-
tele RMN de polarizare încrucișată”. Cercetător științific apoi la institutul de Tehnologie izotopică și Mo-
leculară din Cluj-Napoca (1979–1981), conferențiar și profesor la Catedra de fizică a univestității Tehnice 
din Cluj-Napoca (1989–2005). Consultant științific și profesor invitat la numeroase universități și centre 
de cercetare internaționale:  aachen (2001–2007, 2008–2011), olanda (2008), cercetător la Catedra de 
fizică a universității Tehnice din Cluj-Napoca (2005–2011). Domenii de cercetare principale: metodologia 
rezonanței magnetice nucleare, cristalografia RMN, materiale polimerice nanocomposite, caracterizarea 
țesuturilor biologice și a materialelor prin tomografia RMN etc. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în 
peste 250 de lucrări științifice, publicate în prestigioase reviste științifice internaționale.

Email: demco@dwi.rwth-aachen.de
Web: http://acad-cluj.ro/demco-dan-eugen/

activitate de cercetare în anul 2021
iii. articole publicate – 5

a) articole în reviste isi din străinătate – 5
1. E. Slezneva, a. Bakirov, N. Sedush, a. Bystrova, S. Chvalun, d. e. demco, M. Möller (2021), How 

shape memory effects can contribute to improved self-healing properties in polymer materials, 
Macromolecules, 54, 2506 

2. p. Kensbock, K. Rahimi, X. Zhu, M. Dulle, d. e. demco*, Martin Möller*, Anisotropic Volume Phase 
transition of Nanoclay Gels, Nano letters (to be submitted, 2021).

3. S. Seleneva, d. e. demco*, S. Chvalun, M. Möller* (2021), Structure and Dynamics of Self-healing 
Ionomers, Macromolecular Rapid Communication (submitted)

4. l. Hussmann, T. Belthle, d.e. demco*, R. Fechete, a. pich* (2021), Stimuli-responsive microgels 
with cationic moieties: characterization and interaction with E. coli cells, Soft Matter, 17, 8678.

5. T. Belthle, d.e. demco*, a. pich* (2021), Nanostructuring the interior of stimuli-responsive microgels 
by N-vinylimidazoles quaternized with hydrophobic alkyl chains, Macromolecules (under review)

v. proiecte de cercetare/colaborări – 2
a ) proiecte internaţionale – 1
1. Scientific advisor la DWi-leibniz institute for Responsive Materials, RWTH-aachen university. 

obiectivele cooperari stiintifice:  caracterizarea si aplicatiile microgelurilor cu proprietati avansa-
te (sFB 985);  interactiunea radiatiei laser cu thermoresponsive gels si nanogels composites cu au 
nanoparticule (european Research Council project).

b) proiecte naţionale – 1
1. in calitate de profesor Emeritus al universitati Technice Cluj-Napoca cooperez cu prof. Dr. Radu 

Fechete și doctoranzii acestuia (Catedra de Fizica si Chimie a uTCN) în tematica: Thermoresponsi-
ves systems characterization by dynamic light scattering and NMR: modeling and simulations. 
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Ion grosu  
Chimist

Membru corespondent – 2014

S-a născut la 27 iunie 1955 în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj. În 1979 licențiat al Facultății de Chimie și 
inginerie Chimicӑ, secția chimie, din cadrul universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca. În 1993 a obținut 
titlul de doctor cu o teză referitoare la analiza conformațională a unor derivați 1,3-dioxanici. Începând cu 
anul 1990 este cadrul didactic al universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca și coordonator de docto-
rat din anul 1999. a deținut calitatea de profesor invitat la multiple universități europene: universitatea 
din Rouen (între 2002 și 2005), universitatea Humbold din Berlin (2008), universitatea din angers (2009), 
universitatea din Montpellier (2012). Domenii de cercetare: sinteza organică fină (compuși heterociclici 
saturați și aromatici), chimie supramoleculară (macrocicli, ciclofani, criptanzi, mașini moleculare și structuri 
autoasamblate) și stereochimia compușilor organici (chiralitate moleculară și analiză conformațională).

Email: ion.grosu@ubbcluj.ro 
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/Grosu_ion.html

activitate de cercetare în anul 2021
iii articole publicate – 6

a) articole în reviste isi din străinătate – 6
1. Bogdan, a.; Szolga, l.; Giurgi, G.-i.; Crișan, a. p.; Bogdan, D.; Hadsadee, S.; jungsuttiwong, S.; po, 

R.; Grosu*, i.; Roncali*, j. (2021), Structure-properties relationships in triarylamine-based push-
pull systems-C60 dyads as active material for single-material organic solar cells, Dyes and Pig-
ments, 184, article number 108845 (iF =4.889) 

2. anghel, C. C; Stroia, i.; pop, a.; Bende, a.; Grosu, i.; Hădade, N. D.; Roncali, j. (2021), An attempt 
to synthesize a terthienyl-based analog of indacenedithiophene (IDT): unexpected synthesis of a 
naphtho[2,3-b]thiophene derivative, RSC Advances, 11, 9894–9900 (iF = 3.361)

3. pop, l.; Grosu, i. G.; Miclăuș, M.; Hădade, N. D.; pop, a.; Bende, a.; Terec,* a.; Barboiu,* M.; Gro-
su,* i. (2021), Halogen-Bonded Organic Frameworks of Perfluoroiodo- and Perfluorodiiodobenze-
ne with 2,2′,7,7′-Tetrapyridyl-9,9′-spirobifluorene, Cryst. Growth Des., 21, 1045-1054 (iF = 4.076)

4. Terenti, N.; Crisan, a. p.; jungsuttiwong, S.; Hadade, N. D.; pop, a.; Grosu, i.; Roncali j.* (2021), 
Effect of the mode of fixation of the thienyl rings on the electronic properties of electron acceptors 
based on indacenodithiophene (IDT), Dyes and Pigments, 187, nr. 109116 (iF = 4.889)

5. ioan Stroia, ionut Teodor Moraru, Maria Miclăuș, ion Grosu, Claudia lar, ioana Georgeta Grosu, ana-
maria Terec (2021), Solid-State and Theoretical Investigations of Some Banister-Type Macrocycles 
with 2,2’-Aldoxime-1,1’-Biphenyl Units, Frontiers in Chemistry, 96, article number 750418 (iF = 4.046)

6. Gavril-ionel Giurgi, Szolga, lorant, Crisan, andreea, Grosu, ion, Roncali, jean (2021), Photovoltaic 
Performances of Two Triarylamine-Based Donors in Various Inverted Cell Configurations, Studia 
Universitatis Babes-Bolyai, Chemia, 66 (3), 97-105 (iF = 0.447)
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Fior-dafin mureşanu  
Medic

Membru corespondent – 2019
președinte al European Federation of Neurorehabilitation Societies 
(EFNR)
președinte al European Society for Clinical Neuropharmacology (ESCNp)
Vice-președinte al international association of Neurorestoratology 
(iaNR)

S-a născut în data de 14 martie 1962 la prundul Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. a urmat cursurile Fa-
cultătii de Medicină din cadrul universitatea de Medicină și Farmacie „iuliu Hațieganu“ (1982-1988). În 
anul 2000 devine doctor în medicină după susținerea tezei cu titlul „Study on the efficacy and safety of 
the therapy with antagonists of NMDa receptors and with Cerebrolysin in patients suffering from cerebral 
ischemia“. urmează programul de studii MBa (Master of Business administration), School of Health Care 
Systems Management, Danube university – Krems, austria (2003). activitatea clinică se derulează în pa-
ralel cu cea didactică: din 1998 medic primar neurolog în cadrul Spitalului Clinic județean de urgență Cluj-
Napoca și profesor universitar, din 2008, la universitatea de Medicină și Farmacie „iuliu Hațieganu“ din 
Cluj-Napoca. a fost ales în importante funcții administrative: decan (2007-2009), prodecan (2009-2012), 
director al Departamentului de Neuroștiințe de la Facultatea de Medicinǎ (din 2011), coordonator al dis-
ciplinelor neurologie și neurologie pediatrică (din anul 2020). a inițiat acorduri de colaborare academică 
cu universitatea din Krems (pentru derularea programului „Master in Stroke Medicine“-2017) și cu uni-
versita della Svizzera italiana lugano și university of Bern, Elveția (2020) pentru dezvoltarea programului 
educațional „Master of advanced studies (MaS) in Sleep, Consciousness and Related Disorders“. Domenii 
de interes fiind boli cerebrovasculare, boli neurodegenerative, traumatisme cranio-cerebrale.

Email: dafinm@ssnn.ro
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/Muresanu_Dafin.html

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 14

a) Capitole publicate în străinătate – 12
1. Progress in Brain Research, Volume 265 – Nanomedicine and Neuroprotection in Brain Diseases, 

edited by Hari Shanker Sharma, aruna Sharma, Hari Shanker Sharma, dafin F. mureşanu, Rudy 
j. Castellani, ala Nozari, jose Vicente lafuente, anca D. Buzoianu, Seaab Sahib, Z. Ryan Tian, igor 
Bryukhovetskiy, igor Manzhulo, preeti K. Menon, Ranjana patnaik, lars Wiklund, and aruna Shar-
ma, published by ElSEViER, 2021, iSSN 0079-6123, iSBN: 978-0-323-90162-8, pp. 1-97.

2. Progress in Brain Research, Volume 265 – Nanomedicine and Neuroprotection in Brain Disea-
ses, edited by Hari Shanker Sharma, aruna Sharma, Feng Niu, aruna Sharma, Zhenguo Wang, 
lianyuan Feng, dafin F. mureşanu, Seaab Sahib, Z. Ryan Tian, jose Vicente lafuente, anca D. 
Buzoianu, Rudy j. Castellani, ala Nozari, preeti K. Menon, Ranjana patnaik, lars Wiklund, and Hari 
Shanker Sharma, published by ElSEViER, 2021, iSSN 0079-6123, iSBN: 978-0-323-90162-8, pp. 
139-230.

3. Progress in Brain Research, Volume 265 – Nanomedicine and Neuroprotection in Brain Diseases, 
edited by Hari Shanker Sharma, aruna Sharma, Seaab Sahib, dafin F. mureşanu, Zhiqiang Zhang, 
Cong li, Z. Ryan Tian, anca D. Buzoianu, jose Vicente lafuente, Rudy j. Castellani, ala Nozari, Ran-
jana patnaik, preeti K. Menon, lars Wiklund, and Hari Shanker Sharma, published by ElSEViER, 
2021, iSSN 0079-6123, iSBN: 978-0-323-90162-8, pp. 249-315.

4. Progress in Brain Research, Volume 265 – Nanomedicine and Neuroprotection in Brain Diseases, 
edited by Hari Shanker Sharma, aruna Sharma, Ranjana patnaik, dafin F. mureşanu, Seaab Sahib, 
Z. Ryan Tian, Rudy j. Castellani, ala Nozari, jose Vicente lafuente, and Hari Shanker Sharma, pu-
blished by ElSEViER, 2021, iSSN 0079-6123, iSBN: 978-0-323-90162-8, pp. 317-375.
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5. Progress in Brain Research, Volume 265 – Nanomedicine and Neuroprotection in Brain Diseases, 
edited by Hari Shanker Sharma, aruna Sharma, lianyuan Feng, dafin F. mureşanu, Seaab Sahib, 
Z. Ryan Tian, jose Vicente lafuente, anca D. Buzoianu, Rudy j. Castellani, ala Nozari, lars Wik-
lund, and Hari Shanker Sharma, published by ElSEViER, 2021, iSSN 0079-6123, iSBN: 978-0-323-
90162-8, pp. 385-406.

6. Modern Approches to Augmentation of Brain Function, edited by ioan opris, Mikhail a. lebedev, 
Manuel F. Casanova, pharmacological approaches in the augmentation and Recovery of Brain 
Function, Dafin F. Muresanu, Codruta Birle, livia livint popa, olivia Verisezan-Rosu, Stefan Stril-
ciuc, Contemporary Clinical Neuroscience – Series editor: Mario Manto, published by SpRiNGER, 
2021, iSSN: 2627-535X, eiSSN: 2627-5341, iSBN: 978-3-030-54563-5, eiSBN: 978-3-030-54564-2, 
pp. 679-718.

7. Progress in Brain Research, Volume 266 – Brain Protection Strategies and Nanomedicine, edited 
by Hari Shanker Sharma, aruna Sharma, Chapter 1 - histamine h3 and h4 receptors modulate 
parkinson’s disease induced brain pathology. Neuroprotective effects of nanowired BF-2649 
and clobenpropit with anti-histamine-antibody therapy, aruna Sharma, dafin F. muresanu, 
Ranjana patnaik, preeti K. Menon, Z. Ryan Tian, Seaab Sahib, Rudy j. Castellani, ala Nozari, jose 
Vicente lafuente, anca D. Buzoianu, Stephen D. Skaper, igor Bryukhovetskiy, igor Manzhulo, lars 
Wiklund, Hari Shanker Sharma, published by ElSEViER, 2021, iSSN: 0079-6123, iSBN: 978-0-323-
98927-5, pp. 1-73.

8. Progress in Brain Research, Volume 266 – Brain Protection Strategies and Nanomedicine, edi-
ted by Hari Shanker Sharma, aruna Sharma, Chapter 3 - Neuroprotective effects of insulin like 
growth factor-1 on engineered metal nanoparticles ag, Cu and al induced blood-brain barrier 
breakdown, edema formation, oxidative stress, upregulation of neuronal nitric oxide synthase 
and brain pathology, Hari Shanker Sharma, jose Vicente lafuente, dafin F. muresanu, Seaab 
Sahib, Ryan Tian, preeti K. Menon, Z. Rudy j. Castellani, ala Nozari, anca D. Buzoianu, per-ove 
Sjöquist, Ranjana patnaik, lars Wiklund, aruna Sharma, published by ElSEViER, 2021, iSSN: 0079-
6123, iSBN: 978-0-323-98927-5, pp. 97-121.

9. Progress in Brain Research, Volume 266 – Brain Protection Strategies and Nanomedicine, edited 
by Hari Shanker Sharma, aruna Sharma, Chapter 4 - methamphetamine exacerbates pathophy-
siology of traumatic brain injury at high altitude. Neuroprotective effects of nanodelivery of a 
potent antioxidant compound h-290/51, Hari Shanker Sharma, jose Vicente lafuente, lianyuan 
Feng, dafin F. muresanu, preeti K. Menon, Rudy j. Castellani, ala Nozari, Seaab Sahib, Z. Ryan 
Tian, anca D. Buzoianu, per-ove Sjöquist, Ranjana patnaik, lars Wiklund, aruna Sharma, publis-
hed by ElSEViER, 2021, iSSN: 0079-6123, iSBN: 978-0-323-98927-5, pp. 123-193.

10. Progress in Brain Research, Volume 266 – Brain Protection Strategies and Nanomedicine, edited 
by Hari Shanker Sharma, aruna Sharma, Chapter 6 - Cerebrolysin restores balance between ex-
citatory and inhibitory amino acids in brain following concussive head injury. superior neuro-
protective effects of tio2 nanowired drug delivery, Hari Shanker Sharma, dafin F. muresanu, 
Seaab Sahib, Z. Ryan Tian, jose Vicente lafuente, anca D. Buzoianu, Rudy j. Castellani, ala Nozari, 
Cong li, Zhiquiang Zhang, lars Wiklund, aruna Sharma, published by ElSEViER, 2021, iSSN: 0079-
6123, iSBN: 978-0-323-98927-5, pp. 211-267.

11. Progress in Brain Research, Volume 266 – Brain Protection Strategies and Nanomedicine, edited 
by Hari Shanker Sharma, aruna Sharma, Chapter 8 - superior antioxidant and anti-ischemic neu-
roprotective effects of cerebrolysin in heat stroke following intoxication of engineered metal 
ag and Cu nanoparticles: a comparative biochemical and physiological study with other stroke 
therapies, Hari Shanker Sharma, dafin F. muresanu, asya ozkizilcik, Seaab Sahib, Z. Ryan Tian, 
jose Vicente lafuente, Rudy j. Castellani, ala Nozari, lianyuan Feng, anca D. Buzoianu, preeti K. 
Menon, Ranjana patnaik, lars Wiklund, aruna Sharma, published by ElSEViER, 2021, iSSN: 0079-
6123, iSBN: 978-0-323-98927-5, pp. 301-348.

12. Progress in Brain Research, Volume 266 – Brain Protection Strategies and Nanomedicine, edi-
ted by Hari Shanker Sharma, aruna Sharma, Chapter 10 - topical application of CNtF, GdNF 
and BdNF in combination attenuates blood-spinal cord barrier permeability, edema formation, 
hemeoxygenase-2 upregulation, and cord pathology, aruna Sharma, lianyuan Feng, dafin F. 
muresanu, Hongyun Huang, preeti K. Menon, Seaab Sahib, Z. Ryan Tian, jose Vicente lafuente, 
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anca D. Buzoianu, Rudy j. Castellani, ala Nozari, lars Wiklund, Hari Shanker Sharma, published by 
ElSEViER, 2021, iSSN: 0079-6123, iSBN: 978-0-323-98927-5, pp. 357-376.

b) Capitole publicate de editura academiei Române – 1
1. Pandemia Covid 19 în România – Aspecte Patogenice, Clinice și Farmaceutice, Coordonatori: Vic-

tor Voicu, irinel popescu, Manifestări Clinice Neurologice în infecția cu virusul SaRS-CoV-2, Fior 
dafin mureşanu, alexandru-Vlad Ciurea, Mihai-Stelian Moreanu, Răzvan-adrian Covache-Busu-
ioc, Victor Voicu, pg. 191-205, Editura academiei Române, București, 2021, iSBN: 978-973-27-
3340-0, pg. 312.

c) Cărţi/capitole publicate în ţară – 1
1. Kumar și Clark, Medicină clinică, Ediția a 10-a aniversară, editori: adam Feather, David Randall, 

Mona Waterhouse, editorii versiunii în limba română: leonard azamfirei, anca Dana Buzoianu, 
Dan ionuț Gheonea, Capitolul 26 – Neurologie, traducerea făcută de: Robert adam, ..., dafin 
Fior mureşanu, Vitalie Văcăraș, adina Stan, Silvina iluț, ..., cu copyright editura Elsevier, editura 
Hipocrate, București, 2021, iSBN: 978-606-95178-0-2, pp. 801-898.

iii. articole publicate – 14
a) articole în reviste isi din străinătate – 14
1. Barac, ioana S.; Vacaras, Vitalie; Cozma, angela; Valeanu, Madalina; Decea, Nicoleta; mureşanu, 

dafin F.; procopciuc, lucia M, IN VIVO, il27 T4730C polymorphism and Serology in Multiple Scle-
rosis: a pilot Study, SEp-oCT 2021, Volume: 35, issue: 5, page: 2845-2853, article, Doi: 10.21873/
invivo.12572, WoS: 000691746000018, iDS Number: uK1oZ, iSSN: 0258-851X, eiSSN: 1791-7549 
(iF: 2.155, Q4).

2. Beghi, Ettore; Binder, Heinrich; Birle, Codruta; Bornstein, Natan; Diserens, Karin; Groppa, Sta-
nislav; Homberg, Volker; lisnic, Vitalie; pugliatti, Maura; Randall, Gary; Saltuari, leopold; Stril-
ciuc, Stefan; Vester, johannes; mureşanu, dafin, European academy of Neurology and Euro-
pean Federation of Neurorehabilitation Societies guideline on pharmacological support in early 
motor rehabilitation after acute ischaemic stroke, EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, publi-
shed: SEp 2021, Early access: juN 2021, Volume: 28, issue: 9, page: 2831-2845, Doi: 10.1111/
ene.14936, WoS: 000664470700001, iDS Number: TZ1oE, iSSN: 1351-5101, eiSSN: 1468-1331 
(iF: 6.089, Q1).

3. Cucovici a, Fontana a, mureşanu dafin F. et al., The impact of lifetime alcohol and Cigarette 
Smoking loads on amyotrophic lateral Sclerosis progression: a Cross-Sectional Study, LI-
FE-BASEL, apR 2021, Volume: 11, issue: 4, article Number: 352, Doi: 10.3390/life11040352, 
WoS:000643219900001, iDS Number: RR6QK, eiSSN: 2075-1729 (iF: 2.991, Q2).

4. Cucovici, aliona; ivashynka, andrei; Fontana, andrea; Russo, Sergio; Mazzini, letizia; Mandri-
oli, jessica; lisnic, Vitalie; mureşanu, dafin Fior; leone, Maurizio angelo, Coffee and Tea Con-
sumtion impact on amyotrophic lateral Sclerosis progression: a Multicenter Cross-Sectional 
Study, FRONTIERS IN NEUROLOGY, 28 jul 2021, Volume: 12, article Number: 637939, Doi: 
10.3389/fneur.2021.637939, WoS: 000683865300001, iDS Number: TY6aQ, iSSN: 1664-2295  
(iF: 4.003, Q2).

5. Davidescu, Eugenia irene; odajiu, irina; Tulba, Delia; Sandu, Constantin Dragos; Bunea, Teodora; 
Sandu, Georgiana; mureşanu, dafin Fior; Balanescu, paul; popescu, Bogdan ovidiu, prognostic 
Factors in CoViD-19 patients With New Neurological Manifestations: a Retrospective Cohort 
Study in a Romanian Neurology Department, FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE, 17 juN 2021, 
Volume: 13, article Number: 645611, Doi: 10.3389/fnagi.2021.645611, WoS: 000668496200001, 
iDS Number: TC2uG, iSSN: 1663-4365 (iF: 5.75, Q1).

6. popa, ll; Dragos, HM; Strilciuc, S; pantelemon, C; Muresanu, i; Dina, C; Vacaras, V; mureşanu 
dafin F., D, added Value of QEEG for the Differential Diagnosis of Common Forms of Dementia, 
CLINICAL EEG AND NEUROSCIENCE, Jul 2021, Volume: 52, issue: 3, pages: 201-210, article Num-
ber: 1550059420971122, Doi:10.1177/1550059420971122, WoS:000623426000001, iDS Num-
ber: Rl0op, iSSN: 1550-0594, eiSSN: 2169-5202 (iF: 1.843, Q4).
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7. popa, livia livint; iancu, Mihaela; livint, Gheorghe; Balea, Maria; Dina, Constantin; Vacaras, Vita-
lie; Vladescu, Cristian; Balanescu, laura; Buzoianu, anca Dana; Strilciuc, Stefan; mureşanu, dafin, 
N-prep-12 supplementation after ischemic stroke positively imparcts frequency domain QEEG, 
NEUROLOGICAL SCIENCES, Early acces: juN 2021, Doi: 10.1007/s10072-021-05406-9, WoS: 
000668235100003, iDS Number: TB8Zu, iSSN: 1590-1874, eiSSN:1590-3478 (iF: 3.307, Q3).

8. Stanca, Delia-Maria; Seres, Daniela larisa; Rusca, Mihaela; achim, andra; mureşanu, dafin 
Fior, Community-acquired Klebsiella pneumoniae systemic infection complicated with rhom-
bencephalitis, CLINICAL CASE REPORTS, Early acces: auG 2021, Doi: 10.1002/ccr3.3666, WoS: 
000684508100001, iDS Number: TZ5jG, iSSN: 2050-0904 (fără iF).

9. Tatomir, a; Beltrand, a; Nguyen, V; Boodhoo, D; Mekala, a; Cudrici, C; Badea, TC; muresanu, 
dafin F.; Rus, V; Rus, H, RGC-32 Regulates Generation of Reactive astrocytes in Experimental au-
toimmune Encephalomyelitis, FRONTIERS IN IMMUNOLOGY 2021; Volume: 11, article Number: 
608294, Doi:10.3389/fimmu.2020.608294, WoS:000615729000001, iDS Number: QD7YE, iSSN: 
1664-3224 (iF: 7.561, Q1).

10. Tatomir, alexandru; Beltrand, austin; Nguyen, Vinh; Courneya, jean-paul; Boodhoo, Dallas; Cudrici, 
Cornelia; muresanu, dafin F.; Rus, Violeta; Badea, Tudor C.; Rus, Horea, RGC-32 acts as a Hub to 
Regulate the Transcriptomic Changes associated With astrocyte Development and Reactive astro - 
cytosis, FRONTIERS IN IMMUNOLOGY, 29 jul 2021, article Number: 705308, Doi: 10.3389/fimmu. 
2021.705308, WoS: 000691317000001, iDS Number: uj5HW, iSSN: 1664-3224 (iF: 7.561, Q1).

11. Vacaras, Vitalie; Maior, Tiberiu; Muntiu, aurora; Talos, aurora; mureşanu, dafin-Fior, Foramen 
Magnum Meningioma – acommon histological tumor in a rare location, BALNEO AND PRM RE-
SEARCH JOURNAL, SEp 2021, Volume: 12, issue: 3, page: 280-283, Doi: 10.12680/balneo.2021.450, 
WoS: 000686373200012, iDS Number: uC2pC, iSSN: 2734-844X, eiSSN: 2734-8458 (fără iF).

12. Vacaras V, Hapca E, Draghici NC, mureşanu dF, Severe cervical compressive polydiscopathic mye-
lopathy with features of motor neuron disease: a case report, CLINICAL CASE REPORTS, maR 
2021, Volume: 9, issue: 3, pages: 1266–1272, Doi: 10.1002/ccr3.3740, WoS:000606009700001, 
iDS Number: Ra8Za, iSSN: 2050-0904, (fără iF).

13. Vester, jC; Buzoianu, aD; Florian, Si; Homberg, V; Kim, SH; lee, TMC; Matula, C; poon, WS; Sandesc, 
D; von Steinbuchel, N; Strilciuc, S; Vos, pE; von Wild, K; mureşanu dafin F., D, Cerebrolysin after 
moderate to severe traumatic brain injury: prospective meta-analysis of the CapTaiN trial series, 
NEUROLOGICAL SCIENCES 2021, Doi:10.1007/s10072-020-04974-6, WoS:000620911100003, iDS 
Number: Ql2lH, iSSN: 1590-1874, eiSSN: 1590-3478 (iF: 2.415, Q2).

14. D’inverno, Giuseppe alessio; Brunetti, Sara; Sampoli, Maria lucia; muresanu, dafin Fior; Rufa, 
alessandra; Bianchini, Monica; visual sequential search test analysis: an algorithmic approach, 
MATHEMATICS, NoV 2021, Volume: 9, issue: 22, page: 1-13, article Number: 2952, Doi: 10.3390/
math9222952, WoS:000723935000001, iDS Number: XF2VY, eiSSN: 2227-7390 (iF: 2.259, Q1).

iv. Conferinţe organizate/susţinute – 16
b) participări la conferinţe internaţionale – 8
1. The 17th Congress of the Society for the Study of Neuroprotection and Neuroplasticity, Virtual 

Event, 28 November 2021
2. 16th international Summer School of Neurology, Virtual Event, 19-21 September 2021
3. 11th European Teaching Course on Neurorehabilitation, Virtual Event, 17-18 September 2021
4. World Federation for NeuroRehabilitation (WFNR) Webinar, Virtual Event, 27 May 2021
5. 7th European academy of Neurology Congress, 19-21 june
6. 15th World Congress on Controversies in Neurology, 23-26 September
7. EaN Day at Moldavian National Neurological Congress, 16 September 
8. 10th Movement Disorders Teaching Course, 25-27 Noiembrie

c) participări la conferinţe naţionale – 8
1. Noutăți în neurorecuperare post-aVC Webinar, Virtual Event, 14 january, 2021
2. Cursurile Școlii Doctorale – programul De Neuroștiințe, universitatea De Medicină și Farmacie 

”iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (cursuri cu lectori internaționali), evenimente virtuale = 6
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3. Seminariile Departamentului De Neuroștiințe – cursuri cu participare internațională inițiate în 
2012 = 21

4. al 10-lea Congress al Bolilor Cronice Netransmisibile, 19-20 Februarie
5. al XiX-lea Congres al Societăţii de Neurologie din România, 16-19 Noiembrie
6. Clinical Research on NeuroRehabilitation Workshop, Zilele Universității de Medicină și Farmacie 

„Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, 10 December 2021
7. Sesiunea Academiei de Ştiințe Medicale din România – Masa Rotunda: Afectarea neurologică și 

afectarea îngrijirii pacienților cu boli neurologice în pandemia COVID-19 – ce este relevant?, Virtu-
al Event, 29 october 2021

8. Al II-lea Congres de Boală Parkinson și tulburări de mișcare, 8-9 October 2021

v. proiecte de cercetare/colaborări – 8
a) proiecte internaţionale – 8
1. international Grant, coordinator uMF Wp5 – Nov 2020 to Nov 2023, Epp-EuR-uNiV-2020 – 

101004080 – (Celikel T, C), European Commission: European universities, “Neurotecheu: The Eu-
ropean university of Brain and Technology”.

2. international Grant, principal Co-investigator, jan 01, 2020 to dec 31, 2024, HSS-aS-lW-uaS-
23980436-iii-56 (25)-78-C, “Sleep deprivation and Central nervous system ailments. Exploration 
of neuroprotective strategies and nanodelivery”.

3. international Grant, principal Co-investigator – jan 01, 2020 to dec 31, 2024, CN-MST-CST-388- 
2568-964 (HSS/aS)-uu-iii-ST, “Chinese herbal medicine as suitable therapeutic measures for Cen-
tral Nervous System Disease”.

4. international Grant, principal Co-investigator – oct 01, 2019 to sep 30, 2022, HSS-aS/19-DST-
DBT-6784-335690 iV-iN-uu-861/79,“High-altitude induced alterations in Brain pathologies and 
sensory motor-cognitive functions. possible Therapeutic measures including Nanodelivery of 
Drugs for rehabilitation and Neuroprotection”.

5. international Grant, principal Co-investigator – july 01, 2019 to jun 30, 2022, HSS-aS-uu/SSF-15-
7801-45-FM-iii-19 (V), “Novel Therapeutic Strategies to treat Glioblastoma using Nanomedicine”.

6. international Grant, principal Co-investigator – october 01, 2017 to sept 30, 2022, TCM-MST- 
4326-1184-071-17 (HSS/aS)-uu-iX-C-55 “Nanodelivery of Traditional Chinese Medicine for the 
treatment of Stroke trauma and vascular diseases in experimental model and clinical states”.

7. master of advanced studies (mas) in Sleep, Consciousness and Related Disorders, universita  
della Svizzera italiana lugano și university of Bern, Elveția, cu care universitatea de Medicină și 
Farmacie „iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a semnat un acord de colaborare academică în anul 2020

8. master – european master in stroke medicine, universitatea din Krems European Master in 
Stroke Medicine, universitatea din Krems, cu care universitatea de Medicină și Farmacie „iuliu 
Hațieganu” Cluj-Napoca a semnat un acord de colaborare academică în anul 2012, acord reînoit 
în 2017
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sergiu nedevschI  
inginer

Membru corespondent – 2016

Născut în 1951 la Cluj-Napoca. Studii universitare la institutul politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de 
Electrotehnică, specializarea Electromecanică. a absolvit universitatea cu dipomă de masterat în 1975. 
În decembrie 1993 a susținut teza de doctorat cu titlul „Recunoașterea obiectelor bazată pe model în 
viziunea artificială”. Începând cu anul 1998 este profesor de știința și ingineria calculatoarelor în cadrul 
universității Tehnice Cluj-Napoca. a ocupat funcția de prorector al universității Tehnice din Cluj-Napo-
ca (2012-2020). În 1998 a înființat Centrul de Cercetare pentru prelucrarea imaginilor și Recunoașterea 
Formelor (ippRRC), în cadrul căruia derulează cercetări în domeniul percepției senzoriale pentru contro-
lul sistemelor autonome. interesele sale de cercetare includ vederea artificială, recunoașterea formelor, 
învățarea automată inclusiv învățarea profundă, stereo viziune, percepția mediului, asistența avansată în 
conducere și sisteme autonome mobile. Este membru iEEE, membru al Comitetului de Secțiune al iEEE 
România și editor asociat al mai multor conferințe și reviste iEEE. 

Email: Sergiu.Nedevschi@cs.utcluj.ro
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/Nedevschi_Sergiu.html

activitate de cercetare în anul 2021
iii. articole publicate – 5

a) articole în reviste isi din străinătate – 5
1. V.C. Miclea, s. Nedevschi, “Monocular Depth Estimation With improved long-Range accuracy 

for uaV Environment perception”, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Early 
access, MaR 2021, Doi: 10.1109/TGRS.2021.3060513. (Fi 5.6)

2. R. Brehar, M.p. Muresan, M. Tiberiu, C. Vancea, N. Mihai, s. Nedevschi, “pedestrian Street-Cross 
action Recognition in Monocular Far infrared Sequences”, iEEE aCCESS, Vol. 9, pp. 74302-74324, 
Jun 2021, Doi:10.1109/aCCESS.2021.3080822. (Fi 3.367)

3. D. Mitrea, R. Badea, p. Mitrea, S. Brad, s. Nedevschi, “Hepatocellular Carcinoma automatic Dia-
gnosis within CEuS and B-Mode ultrasound images using advanced Machine learning Methods”, 
SENSORS, Vol. 21, issue 6, aN 2202, MaR 2021, Doi: 10.3390/s21062202. (Fi 3.567)

4. M.p. Muresan, s. Nedevschi, R. Danescu, “Robust Data association using Fusion of Data-Driven 
and Engineered Features for Real Time pedestrian Tracking in Thermal images”, SENSoRS, Vol. 21 
issue 23, aN 8005, NoV 2021, Doi: 10.3390/s21238005. (Fi 3.567)

5. R. Brehar, T. Marita, M. Negru, s. Nedevschi, “pedestrian identification in infrared and visible 
images based on pose keypoints matching”, journal of physics: Conference Series, Volume 1780, 
issue 111, FEB 2021, aN 012033, Doi: 10.1088/1742-6596/1780/1/012033

iv. Conferinţe organizate/susţinute – 10
a) Conferinţe organizate – 2
1. organizarea in perioda 28-30 octombrie 2021 a conferintei „2021 iEEE intelligent Computer 

Communication and processing” (iCCp2021)
2. organizarea in data de 28 octombrie 2021 a workshopului “Semantic and Geometric Visual per-

ception”, in cadrul conferintei iEEE iCCp din 28-30 octombrie 2021.
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b) participări la conferinţe internaţionale – 8
1. B.C.Z. Blaga, s. Nedevschi, Weakly Supervised Semantic Segmentation learning on uaV Video 

Sequences, 29th European Signal processing Conference, EuSipCo 2021, Dublin, ireland, 23-27 
august 2021

2. R. Brehar, C. Vancea, M.p. Murean, s. Nedevschi, R. Danescu, “pose Based pedestrian Street 
Cross action Recognition in infrared images”, in proceedings of 17th 2021 iEEE international Con-
ference intelligent Computer Communication and processing (iCCp 2021)

3. S. Deac, C. Vancea, s. Nedevschi, “MVGNet: 3D object detection using multi-volume grid repre-
sentation in urban traffic scenarios”, in proceedings of 17th 2021 iEEE international Conference 
intelligent Computer Communication and processing (iCCp 2021)

4. B. Maxim, s. Nedevschi, “occTransformers: learning occupancy using attention”, in proceedings 
of 17th 2021 iEEE international Conference intelligent Computer Communication and processing 
(iCCp 2021)

5. M.p. Mureșan, R. Marchis, s. Nedevschi, R. Danescu “Stereo and Mono Depth Estimation Fusion 
for an improved and Fault Tolerant 3D Reconstruction”, in proceedings of 17th 2021 iEEE interna-
tional Conference intelligent Computer Communication and processing (iCCp 2021)

6. B. Maxim, s. Nedevschi, “a survey on the current state of the art on deep learning 3D reconstruc-
tion”, in proceedings of 17th 2021 iEEE international Conference intelligent Computer Communi-
cation and processing (iCCp 2021)

7. H. Florea, V.C. Miclea, s. Nedevschi, “WilduaV: Monocular uaV Dataset for Depth Estimation 
Tasks”, in proceedings of 17th 2021 iEEE international Conference intelligent Computer Commu-
nication and processing (iCCp 2021)

8. C.C. Golban, C.p. Cobârzan, s. Nedevschi, “Visual odometry Drift Reduction Based on liDaR point 
Clouds alignment”, in proceedings of 17th 2021 iEEE international Conference intelligent Compu-
ter Communication and processing (iCCp 2021)

v. proiecte de cercetare/colaborări – 7
a ) proiecte internaţionale – 4
1. Editor asociat la “iEEE Transactions on intelligent Transportation Systems”; 
2. Editor asociat iEEE Transactions on intelligent Vehicles;
3. Membru al Comitetului Tehnic pentru “Self Driving automobiles” al iEEE intelligent Transportati-

on Society
4. Recenzor la: iEEE Transactions on intelligent Transportation Systems, iEEE Transactions on Vehi-

cular Technologies, iEEE Transactions on image processing, iEEE Transactions on pattern analysis, 
optics and lasers in Engineering, Sensors, etc

b) proiecte naţionale – 3
1. președinte al comisiei Calculatoare și Tehnologia informației și ingineria Sistemelor al CNaTDCu.
2. Membru al Comitetului Director al agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru elaborarea 

Strategiei de Specializare inteligentă a Regiunii;
3. Coordonare granturi naționale: integrated Semantic Visual perception and Control for autono-

mous Systems – SEpCa, grant funded by Romanian Ministry of Education and Research, code 
pN-iii-p4-iD-pCCF-2016-0180, (2018-2022)
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leontin ştefan PÉterFI  
Biolog

Membru corespondent – 2003

S-a născut la 3 februarie 1937, în Cluj-Napoca. Din anul 1954, a urmat Facultatea de Științe Naturale-Geo-
grafie, secția Biologie, a universității „Victor Babeș“ din Cluj-Napoca. În 1971, a obținut titlul de doctor în 
biologie al universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca.
a beneficiat de stagii de specializare și cercetare în Marea Britanie, Cehoslovacia. S-a specializat în stu-
diul algelor microscopice. a cercetat flora algală a mlaștinilor de turbă, apelor curgătoare, lacurilor din 
Transilvania, din lanțul Carpatic, Munții apuseni, Câmpia Crișurilor. a semnalat peste 500 de specii noi 
pentru flora României, a descoperit și a descris 26 specii noi pentru știință, precum și o serie de taxoni 
infraspecifici și infragenerici. Rezultatele sale algofloristice au fost validate prin regăsirea, confirmarea și 
recunoașterea speciilor precum și a taxonilor infraspecifici noi de către specialiști internaționali. a furnizat 
date inedite și privind structura submicroscopică a speciilor cercetate, precum și date referitoare la răs-
pândirea geografică și ecologia speciilor.

Email: peterfileontin@yahoo.co.uk
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/peterfi_leontin.html

Ion PoP 
Filolog, scriitor

Membru corespondent – 2015

S-a născut la 1 iulie 1941 în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș. Între 1959-1964 este student al 
Facultății de Filologie a universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, secția română. În 1971 obține titlul 
de doctor cu teza „avangardismul poetic românesc, coordonată de profesorul iosif pervain”. În perioada 
1990-2007 a fost profesor universitar la Catedra de literatură română; decan al Facultății de litere a uni-
versității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca (1996-2000) și conducător de doctorat din anul 1994. asistent 
asociat la université de la Sorbonne Nouvelle-paris iii, 1973-1976. a fost invitat ca membru în comisii de 
doctorat la diferite universități europene: paris iV-Sorbonne, paris 3-Sorbonne Nouvelle, Geneva, arras, 
Napoli. În perioada 1990-1993, a fost director al Centrului Cultural Român de la paris. poemele sale au fost 
traduse în antologii și reviste literare din Franța, Belgia, italia, Germania, olanda, Serbia, Sua. Domenii de 
interes: istoria literaturii române din secolul XX; poetică și critică literară; arte poetice; avangarda literară 
românească în context european; poezia generației ’60 etc.



m e m b r i i  a c a d e m i e i  r o m â n e  d i n  f i l i a l a  c l u j - n a p o c a 7 1

Email: ion.v.pop@gmail.com
Wev: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/pop_ion.html

activitate de cercetare în anul 2021
ii Cărţi publicate – 2

c) Cărţi/capitole publicate în ţară
1. pop, ion, Ferestre, Antologie de autor (1966-2021), Editura Școala ardeleană, Cluj-Napoca, 2021, 

720 p.
2. pop, ion, Conștiințe critice, Editura limes, Cluj-Napoca, 2021, 280 p.

iii articole publicate – 21
a)  articole în reviste isi din străinătate – 1
1. pop, ion, La poésie roumaine après 1945. Quelques repères, în  Revue européenne de recherches 

sur la poésie, nr. 7, 2021, p. 177-188, Classiques Garnier, paris.

c) articole în reviste B+ – 21
1. ion pop, Este, în fond, şi generaţia mea, în Euphorion, nr. 1, 2021, p. 20-21. 
2. ion pop, O pedagogie de şcoală (doctorală) nouă, în Viaţa Românească, nr. 3, 2021, p. 92-99.
3. ion pop, O lectură sociologică a literaturii române din postocmunism, în Viaţa Românească, nr. 11-12.
4. ion pop,  „Mă tot întreb şi eu cine sunt”, dialog cu Ruxandra Cesereanu, în Steaua, nr. 6, 2021, p. 10-16.
5. ion pop, Tristan Tzara – 125, în Steaua, nr. 4, 2021, p. 12.
6. ion pop,  Mircea Zaciu – Ion Pop, Scrisori recuperate, în Vatra, nr. 1-2, 2021 p. 9-13.
7. ion pop, Poeme, în Vatra, nr. 1-2, 2021, p. 14.
8. ion pop, Mircea Zaciu-Ion Pop. Scrosiri recuperate (ii), în Vatra, nr. 3-4 , 2021,  p. 13-15.
9. ion pop, Mircea Zaciu – Ion Pop, Scirosri recuperate (iii), în Vatra, nr. 5-6, 2021, p. 16-19.
10. ion pop, Mircea Zaciu – Ion Pop, Scrisori recuperate (iV), în Vatra, nr. 7-8, 2021, p. 111-14.
11. ion pop, Blaga, între legionari şi comunişti, în Vatra, nr. 9, 2021, p. 50-53.
12. ion pop, Ţineţi jurnal?, anchetă, în Apostrof, nr. 2, 2021, p. 23-24.
13. ion pop, Nicolae Steinhardt într-o nouă lectură, în Apostrof, nr. 3, 2021, p.12-13.
14. ion pop, Urmuz palimpsest, în Apostrrof, nr. 4, 2021, p. 11-12.
15. ion pop, Bate şi ţi se va deschide, poem, în Apostrof, nr. 6, 2021, p. 3.
16. ion pop, Încă o lectură a „paginilor bizare”, în Discobolul, nr. 277-278-279, ianuarie-martie 2021, 

p. 12-17.
17. ion pop, Un „cetăţean al pădurii”, în Discobolul, nr. 280-281-282, aprilie-mai-iunie 2021, p. 13-17.
18. ion pop, „Ce nebuni sunt românii ăştia!”, în Discobolul, nr.  283-284-285, iulie-august-septembrie 

2021, p. 72-76.
19. ion pop, In honorem Sanda Golopenţia, în Discobolul, nr. 286-287-288, octombrie-decembrie 

2021.
20. ion pop, „Eu nu mai cred de mult că se poate trăi în afara spiritului vremii”, ion pop în dialog cu 

Cristian pătrăşconiu, în România literară, nr. 27-28, 2021.
21. ion pop, Convorbirile lui Eugen Simion, în Observator cultural, nr. 1088, 2021.
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liviu PoP 
jurist

Membru corespondent – 2016

Născut la 3 noiembrie 1943 în localitatea Suciu de Sus, județul Maramureș. a urmat cursurile Facultății 
de Drept a universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca. a obținut titlul științific de „doctor în drept“ în 
22 octombrie 1977. pprofesor universitar titular (1993-2003) și profesor universitar emerit (din 2013) 
în cadrul Facultății de Drept . Este conducător de doctorat din anul 1994. a ocupat funcțiile: decan 
(1996-2004); membru al Senatului universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca (1996-2012). În perioada  
2000-2013 a activat ca arbitru la Curtea de arbitraj Comercial internațional, de pe lângă Camera de 
Comerț și industrie a României, fiind președinte al Curții de arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și 
industrie Cluj. Colaborări internaționale constând în cursuri, conferințe: universitatea din Edinbourgh-
Scoția, universitatea din Dijon-Franța, universitatea liberă din Bruxelles, universitatea paris ii- panteon 
assas, universitatea din pisa-italia, universitatea din Zaragosa-Spania.

Email: profliviupop@yahoo.com
Wev: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/pop_liviu.html

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 1

c) Cărţi/capitole publicate în ţară – 1
1. pop, liviu, „Despre noi și vremurile sub care trăim”, în volumul „Demnitatea se afirmă și se apă-

ră”, Editura Școala ardeleană, Cluj- Napoca, 2021

iii. articole publicate – 3
c) articole în reviste B+ – 3
1. pop, liviu, Răspunderea civilă pentru inconvenientele anormale de vecinătate, Revista „Dreptul”, 

nr.2, 2021, p. 39-59;
2. pop, liviu, Deontologia negocirilor libere pentru formarea contractelor, Revista „Dreptul” nr. 12, 

2021, p. 7-37;
3. pop, liviu, Despre libertatate, dreptate și justiție,” Revista palatul de justiție” nr. 1, 2021, p. 12-18.

iv. Conferinţe organizate/susţinute – 1
c) participări la conferinţe naţionale – 1
1. Comunicarea „Mutații paradigmatice în hermeneutica răspunderii civile extracontractuale în tex-

tele noului Cod civil,” susținută în cadrul Conferinței Naționale din 8-9 octombrie 2021, consacra-
tă unui deceniu de aplicare a Noului Cod civil român.

vii. premii obţinute – 1
b) in ţară – 1
1. premiul „ TRaiaN ioNaȘCu” al „Revistei române de drept privat”, pentru cea mai bună carte a 

anului 2020 pe teme de drept privat, pentru lucrarea „Tratat de drept civil. obligațiile. Vol. iii. Ra-
porturile oblihgaționale extracontractuale”, autor liViu pop, Edit. „universul juridic”, București, 
2020, 730 pagini. premiul a fost acordat în 7 octombrie 2021.
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radu PrecuP 
Matematician 

Membru corespondent – 2021

Născut în 1955, pesac (Timiș), România.  Între 1975-1980 a studia la Facultatea de Matematică, uni-
versitatea Babeș--Bolyai din Cluj-Napoca, în anul 1985 a susținut teza de doctorat iar apoi a urmat un 
stagiu postdoctoral (1990-1991), Bourse du Gouvernement Français (BGF), universitatea paris Vi.  
a fost șef al Catedrei de Ecuații Differențiale (2003-2008), Director al Departamentului de Matematică 
aplicată (2003-2008) și Director al Școlii Doctorale de Matematică și informatică (2012-2015). În prezent 
are funcția de cercetător științific i, la institutul de Studii avansate în Știință și Tehnologie, universitatea 
Babeș-Bolyai; cercetător științific i, institutul de Calcul „Tiberiu popoviciu” al academiei Române – Filiala 
Cluj-Napoca. Domeniul de specializare: analiză neliniară; Ecuații diferențiale; Ecuații cu derivate parțiale; 
Modelare matematică. 

 E-mail: r.precup@math.ubbcluj.ro
 Web: www.researchgate.net/profile/Radu_precup

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 1

a) Cărţi/capitole publicate în străinătate – 1
1. Rodrigo lopez pouso, Radu precup, jorge Rodrıguez-lopez. positive Solutions for Discontinuous 

Systems via a Multivalued Vector Version of Krasnoselskii’s Fixed point Theorem in Cones. În: Non-
linear Functional Analysis and Its Applications (editor R. precup), MDpi, Basel, 2021, pag. 45-59.

iii. articole publicate – 8
a) articole în reviste isi din străinătate – 7
1. precup R., j. Rodríguez-lópez. a unified variational approach to discontinuous differential equati-

ons. Mediterranean Journal of Mathematics 18 (2021), 62, 1-14, https://doi.org/10.1007/s00009-
021-01705-9 (iF 1.4)

2. precup R., p. Rubbioni. Stationary solutions of Fokker-planck equations with nonlinear reacti-
on terms in bounded domains. Potential Analysis, 2021, https://doi.org/10.1007/s11118-021-
09911-6 (iF 1.416)

3. l.G parajdi, R. precup, M.a. Serban, i.S. Haplea. analysis of the effectiveness of the treatment of 
solid tumors in two cases of drug administration. Mathematical Biosciences and Engineering 18 
(2021), issue 2, 1845-1863, doi: 10.3934/mbe.2021096 (iF 2.08)

4. precup R., Componentwise localization of critical points for functionals defined on product spa-
ces. Topological Methods in Nonlinear Analysis 58 (2021) (1) 51-77, https://doi.org/10.12775/
TMNa.2021.007 (iF 0.86)

5. i. Benedetti, T. Cardinali, R. precup. Fixed point-critical point hybrid theorems and application to 
systems with partial variational structure. Journal of Fixed Point Theory and Applications 23, 63 
(2021), 1-19. https://doi.org/10.1007/s11784-021-00852-6 (iF 2.11)

6. i.S. Haplea, l-G. parajdi, R. precup. on the controllability of a system modeling cell dynamics re-
lated to leukemia. Symmetry, 2021, 13, 1867. https://doi.org/10.3390/ sym13101867 (iF 2.713)

7. S Koumla, R precup, Study on integrodifferential Evolution Systems with Nonlocal initial Conditi-
ons. Recent Advances in Mathematical Research and Computer Science, Vol. 5, 13-27.
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b) articole în reviste isi din România – 1
1. H. Boulaiki, T. Moussaoui, R. precup. positive solutions for second-order differential equations 

of Kirchhoff type on the half-line. Carpathian Journal of Mathematics 37 (2021), No. 2., 325-338, 
doi: https://doi.org/10.37193/CjM.2021.02.17 (iF 1.778)

iv. Conferinţe organizate/susţinute – 4
b) participări la conferinţe internaţionale – 2
1. Harnack type inequalities and localization of solutions. Seminarul „applied Math Sem” al De part-

a mentului de Matematică de la West Virginia university, Morgantown, uSa (virtual), 17.11.2021.
2. Nonlinear perturbations of the time-dependent Schrodinger equation. Workshop Geometric Func-

tion Theory in Several Complex Variables and Complex Banach Spaces, Cluj-Napoca, 1-3 Decem-
ber, 2021 (virtual).

c) participări la conferinţe naţionale – 2
1. Radial solutions for Neumann problems with φ-Laplacian: theory. Zilele academice Clujene, 

28.10.2021 (virtual).
2. Radial solutions for problems with phi-Laplacian. Workshop „Current Trends in applied Mathe-

matics”, iași, November 20, 2021 (virtual).

v. proiecte de cercetare/colaborări – 3
a ) proiecte internaţionale – 3
1. Guest Editor: “Nonlinear Functional analysis and its applications 2021”, revista: Mathe matics, 

ttps://www.mdpi.com/journal/mathematics/special_issues/nonlinear_functional_analy
2. Guest co-Editor: “Nonlinear analysis and optimization with applications”, revista: Axioms, 

https://www.mdpi.com/journal/axioms/special_issues/nonlinear_analysis
3. Section Editor din 2021 la revista Springer: Fixed Point Theory and Algorithms for Sciences and 

En gineering, https://fixedpointtheoryandapplications.springeropen.com/about/editorial-board  

viii. Citări ale lucrărilor in 2021
a) Google scholar – 176
b) altele: Wos – 63; scopus – 88

vasile Puşcaş 
istoric

Membru corespondent – 2021

Născut la data de 8 iulie 1952, Surduc-Sălaj, România. profesor la universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 
jean Monnet ad personam Chair. a obținut titlul de doctor în istorie, în 1991, cu teza „organizarea și 
activitatea științifică a universității din Cluj, 1919-1940”. Din anul 2000 este conducător de doctorat în 
domeniile istorie și Relații internaționale/Studii Europene. Din 2009 este cercetător principal la institu-
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tul de istorie George Barițiu, Filiala Cluj-Napoca a academiei Române. a fost prodecan al Facultății de 
istorie-Filozofie (1990-1991) și decan al Facultății de Științe politice (1995), director al institutului de 
Studii internaționale (1999-2012), director al institutului de Cercetări Europene (2013-2016). Între anii 
2002-2007 a fost directorul institutului de Științe politice și Relații internaționale al academiei Româ-
ne (București). a fost negociatorul României pentru stabilirea Centrului Cultural Român din New York 
(1991-1992), pentru reacordarea Clauzei Națiunii Cele Mai Favorizate de către Statele unite ale ame-
ricii (Washington, 1992-1994), iar între 2000-2004 a condus negocierile României pentru aderarea la 
uniunea Europeană și a Tratatului de aderare a României la uniunea Europeană. Domenii de interes: 
istoria secolului al XX-lea, istoriografia europeană și americană, istoria ultracontemporană a relațiilor 
internaționale. 

Email: vasilepuscas2007@yahoo.com
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/Rus_ioan.html

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 10

b) Cărţi/capitole publicate de editura academiei Române – 1
1. puşcaş vasile, Despre diplomația culturală a României la începutul anilor 90, în vol. Sub semnul 

datoriei și împlinirii. Studii in honorem Dorina N. Rusu, coord. i. Bolovan, i. a. pop, V. Spinei, 
București, Edit. academiei Române, 2021, p. 501-516.

c) Cărţi/capitole publicate în ţară – 9
1. puşcaş vasile, Keith Hitchins:The Historian,s Honesty/Onestitatea istoricului, Cluj-Napoca, Edit. 

Școala ardeleană, 2021, 170 p. (iSBN 976-606-797-670-0)
2. puşcaş vasile, Istoria din cotidian, Cluj-Napoca, Edit. Școala ardeleană, 2021, 264 p. (iSBN 978-

606-797-698-4)
3. puşcaş vasile,The Ribbentrop-Ciano Diktat-Transylvania and the Romanian-Hungarian Relations  

(1940-1944), Cluj-Napoca, Edit. Școala ardeleană, 2021, 378 p. (iSBN 978-606-797-751-6)
4. puşcaş vasile, N.Sava, editori, Trianon, Trianon! A Century of Political Revisionist Mythology, Cluj-

Napoca, Edit. Școala ardeleană, 2021, 384 p.
5. puşcaş vasile, Argumentul militar folosit de ofițerii români(1941) pentru a protesta contra Dic-

tatului de la Viena, în vol. Dumitru Preda la 70 de ani – de la istorie la diplomație, în serviciu 
neamului românesc, coord. i. lăcătușu, Vol. ii, Sfântu Gheorghe, Edit. Eurocarpatica, 2021,  
p. 488-503.

6. puşcaş vasile, Un episod de diplomație militară, în vol. liviu Boar, i. Bolovan, laura  Stanciu (ed.) 
Şcoală, biserică, stat și națiune în istoria României, Cluj-Napoca, academia Română – Centrul de 
Studii Transilvane, 2021, p. 1097-1106.

7. puşcaş vasile, Nicolae Titulescu și proiectul Uniunii Europene, în vol. Maramureș-promotor al 
culturii și identității românești în lume, coord. E. Burzo), Florești, Edit. limes, 2021, p. 69-75.

8. puşcaş vasile, Philip H.Gordon și schimbarea de regimuri”, în vol. Trecerea la prostocrație, 
coord.o.Știreanu, București, Edit. Cotidianul, 2021, p. 100-104.

9. puşcaş vasile, România în Uniunea Europeană – Integrare, dezvoltare, competitivitate, în vol. Să 
gândim mai departe decât azi. Modelul economic românesc în U.E., București, Edit. Economică, 
2021,  p.67-72

iii. articole publicate – 3
c) articole în reviste B+ – 3
1. puşcaş vasile, Prezentul acesta tulbure ne obligă să gândim un viitor sigur și de durată al Uniunii 

Europene,  ”piața Financiară”, nr. 1-2, 2021, p. 30-33.
2. puşcaş vasile,  Criza pandemică-factor de favorizare a integrării sau dezintegrării europene?”, 

”piața Financiară”, nr. 3, 2021, p. 36-37.
3. puşcaş vasile,  Orașul-actor al pieței internaționale,  ”piața financiară”, nr. 7-8, 2021, p. 42-44.
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iv. Conferinţe organizate/susţinute – 5
b) participări la conferinţe internaţionale – 1
1. Conferința internaționalp: Modernism.    Modernizare. Modernitate - Perspective istoriografice și 

metodologice, 13-15 octombrie 2021, academia Romînă/Filiala Cluj-Napoca – institutul de istorie 
”George Barițiu”; universitatea Babeș-Bolyai – Centrul de Studiere a populației.

c) participări la conferinţe naţionale – 4
1. academia Română-Fundația Europeană Nicolae Titulescu – Ministerul afacerilor Externe, Sesi-

unea omagială Nicolae Titulescu-80 de ani de la trecerea în veșnicie. Bucureşti, 16 iunie 2021, 
Comunicarea: „Nicolae Titulescu și proiectul construcției europene”

2. Senatul României – asociația pro-Democrația, Conferința ”Mărturii constituționale. Constituția 
viitorului”. Bucureşti, 1 iulie 2021, comunicarea: „Relația între ordinea constituțională și sistemul 
internațional contemporan”

3. Consiliul județean Maramureș, Sesiunea internațională Maramures-promotor al culturii și 
identității românești în lume, Baia mare, 3 septembrie 2021. Comunicarea: „Nicolae Titulescu – 
stat național, suveranitate și proiecția uniunii Europene”.

4. Revista „piața Financiară” și Finmedia, ”Forumul Economic Român – 2021”. Bucureşti, 20 octom-
bried 2021. prezentarea: Statul ca unitate economică in piețele internaționale contemporane

memBRi de oNoaRe

†andrei Ioan andreIcuţ 
Mitropolit

Membru de onoare al academiei Române – 2021

Este născut la 24 ianuarie 1949, în satul oarța de Sus (județul Maramureș). Din 1976 a urmat institutul 
Teologic de Grad universitar din Sibiu (licența în 1978). În 1978 a fost hirotonit preot de către arhiepiscopul 
Clujului, Dr. h.c. Teofil Herineanu. a urmat cursurile de doctorat ale institutului Teologic de Grad univer- 
sitar din București, obținând titlul de „Doctor în Teologie” în anul 1998. În anul 2011 a fost ales Mitropolit 
al Clujului, albei, Crișanei și Maramureșului. Domeniiile de specialitate Teologia Culturii, Spiritualitate 
ortodoxă și Teologie Fundamentală. profesor și îndrumător de doctorat la universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca, cât și la universitatea „1 Decembrie 1918” din alba iulia. președinția României i-a conferit 
ordinul Național „pentru Merit” în gradul de „Mare ofițer”, la 1 Decembrie 2002; este membru al acade- 
miei de Științe și arte din Salzburg (austria).

Email: mitropolitandrei@mitropolia-clujului.ro
Web: www.mitropolia-clujului.ro
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activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 1

a) Cărţi publicate în străinătate – 1
1. „Spovedanie și Comuniune” (andreicuţ, a.) tradusă în limba germană „Beichte und Kommunion” 

(Editura Schiller Verlag) de preotul evanghelic dr. jürgen henkel, profesor honoris causa al uni-
versității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca.

iii. articole publicate – 19
c) articole în reviste B+ – 19
1. andreicuţ, a., Solemnul jubileu al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, „Renaşterea” nr. 1 

(369) ianuarie, anul XXXii, 2021, pp. 1-2;
2. andreicuţ, a., Anul jubileelor, „Renaşterea” nr. 2 (370) februarie, anul XXXii, 2021, p. 1;
3. andreicuţ, a., „Leul Ardealului”, „Renaşterea” nr. 3 (371) martie, anul XXXii, 2021, pp. 1-2;
4. andreicuţ, a., „Răstignire și înviere”, aprilie 2021, nr. 4 (372), an XXXii (serie nouă), pp. 1-2;
5. andreicuţ, a., „pământul nostru-i scump și sfânt, că el ni-e leagăn și mormânt!”, mai 2021, nr. 5 

(373), an XXXii (serie nouă), pp. 1-2;
6. andreicuţ, a., „părintele duhovnicesc al unui ținut” , iunie 2021, nr. 6 (374), an XXXii (serie nouă) 

pp. 1-2;
7. andreicuţ, a., „importanta aniversare a «omului iubit de Dumnezeu»”, iulie 2021, nr. 7 (375), an 

XXXii (serie nouă) pp. 1-2;
8. andreicuţ, a., „omul ca să devină om trebuie să fie format”, august 2021, nr. 8 (376), an XXXii 

(serie nouă) pp. 1-2;
9. andreicuţ, a., „Mama și bunica salvează spiritualitatea neamului”, septembrie 2021, nr. 9 (377), 

an XXXii (serie nouă) pp. 1-2;
10. andreicuţ, a., „un academician preocupat de cele spirituale mărturisește faptul că între cunoaș-

terea religioasă și cea științifică nu-i antagonism, ci-i complementaritate”, octombrie 2021, nr. 10 
(378), an XXXii (serie nouă) pp. 1-2;

11. andreicuţ, a., „Episcopul cel duhovnicesc și milostiv”, Noiembrie 2021, nr. 11 (379), an XXXii 
(serie nouă) pp. 1-2

12. andreicuţ, a., „Domnul iisus Hristos – emigrant” decembrie 2021, nr. 12 (380), an XXXii (serie 
nouă) pp. 1-2.

13. andreicuţ, a., „Cine dă, lui își dă; cine face, lui își face”, în revista Tabor, nr. 1, ianuarie 2021, pp. 5-8;
14. andreicuţ, a., „Leul Ardealului”, În revista Tabor, nr. 3, martie 2021, pp. 8-10;
15. andreicuţ, a., „pământul nostru-i scump și sfânt, că el ni-e leagăn și mormânt!”, în revista Tabor, 

nr. 5, mai 2021, pp. 5-8;
16. andreicuţ, a., „importanta aniversare a «omului iubit de Dumnezeu»”, în revista Tabor, nr. 8, 

august 2021, pp. 5-8;
17. andreicuţ, a., „Mare profesor de teologie și cu sufletul plin de o bună neliniște”, în revista Tabor, 

nr. 9, septembrie 2021, pp. 5-6;
18. andreicuţ, a., „Episcopul cel duhovnicesc și milostiv”,  în revista Tabor, nr. 11, Noiembrie 2021, 

pp. 5-7;
19. andreicuţ, a., „Reînființata eparhie de la Cluj este moștenitoarea eparhiei ștefaniene din inima 

Transilvaniei”,  în revista Tabor, nr. 12, decembrie 2021, pp. 5-7.
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mircea grIgorescu  
Medic 

Membru de onoare - 2021
Membru titular al academiei de Ştiințe Medicale
şi președinte de onoare al Filialei Cluj

Născut în anul 1944, a urmat cursurile Facultății de Medicină Generală la institutul de Medicină și Far-
macie Cluj între anii 1961-1967. Doctor în medicină (1974), medic primar medicină internă, prin concurs 
național (1981), și medic primar gastroenterologie (1994). profesor și profesor emerit la universitatea de 
Medicină și Farmacie „iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca. Membru fondator al Societății Române de Gastro-
enterologie și Hepatologie și al Societății Române de Genetică Medicală. a înființat în cadrul iRGH pri-
mul laborator universitar din Transilvania de diagnostic virusologic în hepatitele cronice și cirozele virale 
(2003). a fondat Școala Națională de Vară de Gastroenterologie și Hepatologie în anul 2003 (director, iar 
în prezent președintele Comitetului Director), manifestare științifică, de educație medicală continuă și 
incubator de proiecte de cercetare. Este coordonator metodologic al unității de cercetare iRGH Cluj, din 
cadrul platformei de cercetare a academiei de Științe Medicale. a contribuit la dezvoltarea și consolidarea 
hepatologiei în România. Editor unic al primului Tratat de Hepatologie din România, coeditor la primul 
Tratat de Gastroenterologie și primul Tratat de oncologie Digestivă la nivel național. a inițiat și coordo-
nat trei mari studii multicentrice naționale în domenii cheie ale hepatologiei și a participat la numeroase 
studii multicentrice internaționale. Director a mai multor granturi naționale, care au deschis noi direcții 
de cercetare în hepatologie. Membru în numeroase societăți științifice naționale și internaționale. a fost 
recompensat cu patru premii ale academiei Romane:  premiul Victor Babeș al academiei Române (în co-
lectiv), pentru lucrarea „intoleranțe și agresiuni alimentare” (Dumitrașcu D., Grigorescu M., itu i.) – 1987; 
premiul „iuliu Hațieganu” al academiei Române (în colectiv), pentru lucrarea „urgențe Gastroenterologi-
ce”  (Dumitrașcu D., Grigorescu M., pascu o.) – 1997; premiul „iuliu Hațieganu” al academiei Române (în 
colectiv), pentru lucrarea „Tratat de Gastroenterologie clinică” (Grigorescu M., pascu o.) – 1999; premiul 
Ștefan Nicolau al academiei Române (Grigorescu M.) pentru lucrarea „Tratat de Hepatologie” – 2006, 
precum și alte premii la nivel instituțional sau național.

Email: mdgrigorescu@yahoo.com
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/
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nicolae dragoș hâncu  
Medic

Membru de onoare – 2012

S-a născut la 6 iulie 1940, la Blaj. Studii liceale urmate la Blaj. a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul 
institutului de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca în anul 1963. În anul 1971 a obținut titlul de doctor 
în medicină. Între anii 1988-2009 a fost șeful Clinicii de Diabet, Nutriție, Boli Metabolice din Cluj-Napoca, 
iar în 1992 a înființat Centrul Clinic de Diabet, Nutriție și Boli metabolice din Cluj. În perioada 1994-2009 
a fost profesor universitar la universitatea de Medicină și Farmacie „iuliu Hațieganu“ din Cluj-Napoca. a 
fost visiting professor la university of South California Medical Center (iunie 1996) și la universitatea din 
Belgrad (mai 2005); visiting physician la universitatea Complutense Madrid (septembrie 1989) și la uni-
versitatea Valladolid (noiembrie-decembrie 1989). Este fondator si coordonator al Galelor Medicina, arta, 
Cultura (1997-2020), organizate sub egida academiei Române și a universității de Medicină și Farmacie 
„iuliu Hațieganu“, din Cluj- Napoca. Domenii de cercetare: diabetul zaharat, dislipidemii, sindrom meta-
bolic, riscul cardiovascular, obezitate, nutriție (indice Hirsch 20).

Email: nhancu@umfcluj.ro
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/Hancu_Nicolae.html

lucian mureşan  
Cardinal

Membru de onoare – 2012

Născut la data de 23 mai 1931, Ferneziu, jud. Maramureș, a fost admis la institutul Teologic Romano-Ca-
tolic de grad universitar din alba iulia, în anul iV fiind exmatricularea și obligat de autorități să părăsească 
nu numai institutul, dar și orașul. a fost admis ca muncitor necalificat în cariera de piatră limpedea din 
Ferneziu, unde a lucrat aproape 10 ani. S-a transferat la Direcția județeană de Drumuri și poduri, în cadrul 
Consiliului județean Maramureș, unde a lucrat până la pensionare (1990). a studiiat și a susținut exame-
nul de licență în clandestinitate, cu profesorii rămași în libertate de la fostele academii Teologice. prin 
decretul de grațiere din 1964, a reușit să fie hirotonit preot, ocupându-se cu predilecție de tineret și cu de-
osebire de cei ce doreau să devină preoți. Din 1985 până în august 1986 a deținut funcția de „ordinarius” 
provizoriu al Diecezei de Maramureș, iar apoi titular. la 4 iul. 1994 a fost numit de către papa ioan paul al 
ii-lea ca arhiepiscop al arhidiecezei de alba iulia și Făgăraș și mitropolit al Bisericii Române unită cu Roma. 
la 16 dec. 2005, papa Benedict al XVi-lea l-a ridicat la demnitatea de arhiepiscop major al Bisericii Române 
unite cu Roma, Greco-Catolică, odată cu ridicarea Bisericii Mitropolitane „sui iuris” la rangul de Biserică 
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arhiepiscopală Majoră. a sprijint lucrările de restaurare a Catedralei mitropolitane din Blaj, ;i reeditarea, 
cu ajutorul Sfântului Scaun, în anul 2000, a Bibliei de la Blaj, la 205 ani de la apariția acesteia. Este autorul 
a numeroase predici, cărți de rugăciuni, prefețe etc. Membru al Congregației pentru Bisericile orientale 
(din 2012). a fost distins cu ordinul „Steaua României” în grad de ofițer (2015).

Email: mitropolia@gmail.com
Web: http://acad-cluj.ro/muresan-lucian/

dumitru Protase 
istoric și arheolog

Membru de onoare –2003

Născut la 1 februarie 1926, Mocod, jud. Bistrița-Năsăud, a urmat cursurile Facultății de litere din Cluj 
(1946–1950). În 1963 și-a luat diploma de doctor în științe istorice cu tema "problema continuității în 
Dacia în lumina arheologiei și numismaticii", la universitatea din București. a făcut stagii de documentare 
și călătorii de studii în austria, Belgia, Egipt, Franța, Germania, Grecia, italia, olanda, Turcia. a fost cerce-
tător (din 1953) la institutul de istorie și arheologie din Cluj. a desfășurat o bogată activitate didactică: 
asistent (1950–1951), conferențiar (1974–1990) și profesor (din 1990) la Facultatea de istorie-Filosofie a 
universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Domeniile de cercetare istoria Daciei romane și postromane, 
numismatica. Vicepreședinte al Subcomisiei pentru formarea poporului român și a limbii române, filiala 
Cluj-Napoca a academiei Române, membru al Societății de istorie, al Societății de Studii Clasice, al So-
cietății internaționale de arheologie Clasică cu sediul la paris. a fost distins cu ordinul „Meritul Științific” 
(1966) și cu ordinul Național „pentru Merit” în grad de Cavaler (2002). Cetățean de onoare al municipiului 
Cluj-Napoca (2000) și al orașului Năsăud (2001).

Web: http://acad-cluj.ro/protase-dumitru/
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Ioan a. rus 
Matematician

Membru de onoare – 2017

S-a născut la data de pe 28 august 1936, în localitatea ianoșda, județul Bihor. Între 1955-1960 a urmat 
cursurile Facultății de Matematică, secția matematică pură, din cadrul universității „Babeș-Bolyai“ din 
Cluj-Napoca. Studiile doctorale la universitatea „Babeș-Bolyai“ (1964-1966, 1967-1968) și la universita-
tea din lund, Suedia (1966-1967). În 1968 a obținut titlul de doctor în matematică cu teza „problema lui 
Dirichlet pentru sisteme tari eliptice“. a ocupat mai multe poziții didactice în cadrul Facultății de Matema-
tică din universitatea „Babeș-Bolyai“: asistent (1960-1967); lector (1967-1972); conferențiar (1972-1977); 
profesor (1977-2006); profesor consultant (2006-2011) și profesor emerit (2012). Între anii 1973–1976 
a fost prodecan al Facultății de Matematică și prorector al universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca 
(1976-1984, 1992-1996). Domenii de cercetare: operatori neliniari și ecuații diferențiale (teoria punctului 
fix, teoria ecuațiilor diferențiale ordinare, teoria ecuațiilor cu derivate parțiale, modelare matematică).

Email: iarus@math.ubbcluj.ro
Web: https://new.acad.ro/acad_membri/membri/Rus_ioan.html

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 2

a) Cărţi/capitole publicate în străinătate – 2
1. a. petrușel and i. a. Rus, introduction to Halanay lemma, via weakly picard operator theory, 379-

390. in: Th.M. Rassias (ed.), approximation Theory and analytic inequalities, Springer, 2021.
2. a. petrușel and i. a. Rus, The relevance of a metric condition on a pair of operators in common 

fixed point theory, 1-22. in: Y.j. Cho et all(eds), advances in Metric Fixed point Theory and appli-
cations, Springer, 2021.

iii. articole publicate – 4
a) articole în reviste isi din străinătate – 1
1. a. petrușel, i.a. Rus and M.-a. Șerban, Some variants of fibre contraction principle and applica-

tions From existence to the convergence of succesive approximations, Fixed point Theory, 22, 
2021, no.2, 795-808.

c) articole în reviste B+ – 3
1. a. petrușel, i.a. Rus and M.-a. Șerban, Theoretical and numerical considerations on Bratu-type 

problems, Studia univ. Babes-Bolyai, Math., 66, 2021, fas.1, 29-46.
2. Rus i. a., Set-theoretical aspect of the fixed point theory: some examples, Carpathian j. Math., 37, 

(2021), No.2, 235-258
3. a.-D. Filip and i. a. Rus, on a Fredholm-Volterra integral equation, Studia univ. Babes-Bolyai, 66 

(2021), No.3.
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ÎPs laurențiu (liviu) streZa 
Mitropolit ortodox

Membru de onoare –2015
arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul ardealului

Născut în data de 12 octombrie 1947, Sâmbăta de Sus, jud. Brașov. a urmat institutul Teologic universitar din 
Sibiu (1965–1969). În 1969 a fost hirotonit preot pe seama parohiei lisa, protopopiatul Făgăraș, calitate în 
care și-a desfășurat activitatea liturgică, patoral-misionară și administrativă. În paralel (1970–1973) a urmat 
cursurile de doctorat în teologie la institutul Teologic universitar din București, secția practică, specialitatea 
liturgică, pastorală și artă creștină. Între 1976 și 1986 a fost pe rând asistent și lector la institutul Teologic 
din Sibiu. În 1985 a obținut titlul de doctor în teologie, susținând, la institutul Teologic din București, teza 
„Botezul în diferite rituri liturgice creștine”. Din 1987 a devenit profesor universitar la disciplinele liturgică, 
pastorală și artă creștină. În 1996 a fost călugărit la mănăstirea „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, hiro-
tonit și instalat episcop al Caransebeșului, a contribuit la înființarea Facultății de Teologie-istorie și la reorga-
nizarea și renovarea Seminarului Teologic ortodox din Caransebeș. la 3 nov. 2005 a fost ales arhiepiscop al 
Sibiului și mitropolit al ardealului. Este autorul a numeroase cărți, studii și articole. Membru corespondent al 
academiei de litere, Științe și arte din la Rochelle (Franța) (2011), membru al asociației științifice „Societas 
liturgica – an international society for liturgical study and renewal”, Toronto (Canada) și Trier (Germania) 
(din 1992). a fost distins cu ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler (2004).

Email: secretariatma@yahoo.com

activitate de cercetare în anul 2021
iv. Conferinţe organizate/susţinute – 7

b) participări la conferinţe internaţionale – 
1. Conferința „Teologia liturgică”, susținută la invitația comunității românești din parohia ortodoxă 

Română din Nisa (Franţa, 29 iulie);
2. Conferința „importanța postului în viața Bisericii și a credincioșilor”, la invitația preasfințitului 

ioan Casian, Episcopul ortodox român din Canada (online);
3. Conferință „pastorația românilor din afara granițelor țării”, susținută de pr. laurențiu Gheorghe 

precup, paroh la Berna și Basel (elveţia), (25 martie, online).

c) participări la conferinţe naţionale – 4
1. Sesiunea de comunicări științifice „Sfinții Trei ierarhi” (aula Facultății de Teologie din Sibiu);
2. Conferințele preoțești de primăvară, cu tema „pastorația românilor din diaspora”, și de toamnă 

„Cultul pentru cei adormiţi. Valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor”, în arhiepiscopia Sibiului;
3. Conferința „Exil, diasporă, migraţie: instrucţiuni de folosire”, susținută de către domnul Teodor 

Baconschi (22 aprilie, online);
4. Conferința „părintele arsenie – omul lui Dumnezeu” în online la invitația oTS Sibiu.
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Colectivul de cercetători ai institutului de istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca care a raportat activita-
tea științifică pentru anul 2021 a avut următorul personal:

1. Dr. Bolovan ioan – director
2. Dr. habil. Ciomoş Virgil CS i – director
3. Dr. isac ionuţ-Constantin CS i – șef sector Filosofie, psihologie
4. Dr. Totelecan Silviu-Gabriel CS ii – șef sector Sociologie, Economie, Drept
5. Dr. habil. Balog Marin C S ii – secretar al Consiliului științific

6. Dr. andea Susana CS i 
7. Dr. Gross lidia CS i 
8. Dr. habil. Dincă adinel CS ii cumul 
9. Dr. habil. Câmpiean Remus CS i 
10. Dr. Cosma Mihaela CS i 
11. Dr. Nastasă-Kovács lucian CS i 

12. Dr. puşcaş Vasile CS i 
13. Dr. Trașcă ottmar CS i 
14. Dr. Turcuş Veronica CS i 
15. Dr. popa-andrei Mirela CS ii 
16. Dr. Deteşan Daniela CS ii 
17. Dr. Varga attila CS ii 
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18. Dr. Cuceu Codruţa-liana CS ii
19. Dr. Faiciuc lucia-Elisabeta CS ii
20. Dr. habil. Gligor Viorica-Mihaela CS ii 
21. Dr. Madly lorand CS ii 
22. Dr. Birţ Mircea Remus CS iii 
23. Dr. BENŢa MaRiuS CS iii 
24. Dr. abrudan Gh. Mircea C.S.iii 
25. Dr. lozinsky Florenţa CS iii 
26. Dr. Mărginean Mara CS iii 
27. Dr. pintilescu Corneliu CS iii 
28. Dr. Rus Vasile CS iii 
29. Drd. Salánki Zoltán CS iii 

30. Dr. Sîrbu ovidiu-adrian CS iii 
31. Dr. Szekely-Copîndean Raluca-Diana CS iii 
32. Dr. Vizauer Victor CS iii 
33. Dr. Bodea octavian-Cristian CS 
34. Dr. pop Cristian ioan CS 
35. Drd. Cozea Narcisa-alina CS
36. Drd. Costea andrei Răzvan aC 
37. Dr. olaru V. Mihai aC 
 (contract suspendat din 01.04.2021)
38. Dr. Hegedus Nicoleta aC 
39. Dr. Rusu Gabriel-Virgil aC

Raportarea Rezultatelor activităţii de cercetare  
conform solicitărilor din anexa 2 (academia Română)

i. membrii colectivului de cercetători
1. Total cercetători – 39
2. Cu Doctorat – 36
3. Conducători doctorat – 9
4. Doctoranzi – 3
5. post doctoranzi – 16

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 99

a) Capitole publicate în străinătate – 17
1. Benţa, marius ion, „The smart womb: Digital technologies and the maze of trickster politics”, în: 

o’Connor, paul; Bența, Marius ion, The Technologisation of the Social: a political anthropology of 
the digital machine, london/ New York: Routledge, 2021, p. 112-127. iSBN 9780367511661

2. Benţa, marius ion, „Conclusion: is there a way out of the technologisation of the social?”, în: 
o’Connor, paul; Bența, Marius ion, The Technologisation of the Social: A political anthropology of 
the digital machine, london/ New York: Routledge, 2021, p. 172-175. iSBN 9780367511661.

3. virgil Ciomoş, anton dumitriu, în la vie de l’Esprit en Europe centrale et orientale, éds. Chantal 
Delsol et joanna Nozicki, Cerf, paris, 2021, pp. 601-603.

4. virgil Ciomoş, Nicolae Steinhardt, în la vie de l’Esprit en Europe centrale et orientale, éds. Chan-
tal Delsol et joanna Nozicki, Cerf, paris, 2021, pp. 850-851. 

5. virgil Ciomoş, les Noms des pères et das Ding, în lacan au-delà des frontières, éd. albert Nguyen, 
Stilus, paris, 2021, pp. 131-141.

6. virgil Ciomoş, Entre phénoménologie et psychanalyse. le statut architectonique de la psycholo-
gie, în phénoménologie et psychanalyse, Hermann, paris, 2021, pp. 177-205.

7. virgil Ciomoş, la loi divine et sa topologie liminaire, în europa cura te ipsam, Essays on Honor of 
Rémi Brague, Stamen, Roma, 2021, pp. 94-109.

8. adinel C. dincă, Dorfkirche und Schriftlichkeit in Siebenbürgen um 1500, în ulrich a. Wien (ed.), 
Common Man, Society and Religion in the 16th century. Piety, morality and discipline in the Carpa-
thian Basin / Gemeiner Mann, Gesellschaft und Religion im 16. Jahrhundert. Frömmigkeit, Moral 
und Sozialdisziplinierung im Karpatenbogen (Refo500 academic Studies, 67), Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, 2021, p. 39-53. iSBN: 978-3-525-57100-2. 

9. ioan aurel-pop, adinel C. dincă, Témoignages sur les relations de suzeraineté-vassalité polo-
no-moldaves à la fin du règne du premier roi Jagellon”, republicare în: ioan-aurel pop, Southeras-
tern Europe in the Middle Ages and Early Modern Times, Berlin: Frank&Timme, 2021, p. 41-63. 

10. adinel C. dincă, Mihai Kovács, „latin Bishoprics in the ‘age of iron’ and the Diocese of Transylva-
nia” în Christianization in Medieval Transylvania. A Church Discovered in Alba Iulia and its Inter-
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pretations, editori Daniela Marcu istrate, Dan ioan Mureșan, Gabriel Tiberiu Rustoiu, leiden: Brill, 
2021, p. 217-242. 2.2.2.b

11. adinel C. dincă, „Hungarian Mercenaries Serving the pontifical State. a Source from 1362 and 
the Beginning of a Discussion”, în Italia ed Europa centro-orientale tra Medioevo ed Età moderna. 
Economia, Società, Cultura, a cura di andrea Fara (online-Schriften des DHi Rom. Neue Reihe / 
pubblicazioni online del DHi Roma. Nuova serie, vol. 7), Heidelberg: Heidelberg university publis-
hing, 2021, p. 43-54. 2.2.2.b

12. mirela popa-andrei, The Dynamics of Clerical Education in the Romanian Church United with 
Rome. Case study: The Năsăud Clergy in the Second Half of the Nineteenth Century, in Marius 
Eppel (ed.), Connecting Faiths and Nationalities: A Social History of the Clerical Profession In Tran-
sylvania (1848-1918), peter lang publishing House, 2019, p. 111-138 [iSBN 978-3-631-80746-0]. 

13. Corneliu pintilescu, Turning Religious Practices into Political Guilt: Jehovah’s Witnesses in the 
Narratives of the Securitate File, în vol. james a. Kapaló, Kinga povedák (coord.), The Secret Police 
and the Religious Underground in Communist and Post-Communist Eastern Europe, Routledge, 
londra, 2021, p. 126-143 (iSBN: 978-0-367-27999-8) 

14. ottmar traşcă, Rumänisierung-Vernichtung-Rettung. Das Antonescu-Regime und die «Judenfra-
ge» in Rumänien 1940-1944. in: Meinolf arens, Martina Bitunjac (Hrsg.), Massengewalt in Süd-
osteuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Motive, Abläufe und Auswirkungen, Berlin, Duncker&Hum-
blot, 2020, p. 163-185. 

15. ottmar traşcă, Das Antonescu Regime und die «Judenfrage» in Rumänien. in Marieluise Beck 
(Hrsg.), Ukraine verstehen. Auf den Spuren von Terror und Gewalt, Zentrum liberale Moderne, 
Berlin, 2020, p. 78-83. 

16. ottmar traşcă, Romanian-Hungarian relations and the problem of Transylvania as reflected in 
reports drafted by the diplomat Raoul Bossy, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of 
Romania to Berlin (1941-1943). in: adrian Vițalaru, ionuț Nistor, adrian-Bogdan Ceobanu (eds.), 
Romanian Diplomacy in the 20th Century. Biographies, Institutional Pathways, International Chal-
lenges, Berlin-Bern-Bruxelles-New York-oxford-Warszawa-Wien, peter lang, 2021, p. 277-314.

17. șerban turcuş, victor v. vizauer, la final de revoluție antroponimică în Transilvania: români din 
zona Sibiului în anul 1818, în vol. Teme și metode de cercetare în istorie și filologie, Sorin Șipoș 
(Coord.), Milano/Cluj-Napoca, Criterion Editrice/Editura Centrului de Studii Transilvane, 2021, p. 
133-142. 

b) Cărţi/capitole publicate de editura academiei Române – 4
1. lucian Nastasă-Kovacs, Educația la evreii din România. Între conservarea identității și tentația 

ieșirii din ghetou, în vol. O sută de ani după tratatul minorităților (1919). Aspecte din istoria și 
civilizația evreilor din România, coord. Carol iancu, București. Edit. academiei Române, 2021, 
p.165-202.

2. vasile puşcaş, Despre diplomația culturală a României la începutul anilor 90, în vol. Sub semnul 
datoriei și împlinirii. Studii in honorem Dorina N.Rusu, coord. i. Bolovan, i. a. pop, V. Spinei, Bucu-
rești, Edit. academiei Române, 2021, p. 501-516.

3. turcuş, veronica, Arhitecți bursieri ai Şcolii Române de la Roma în corespondență cu Giuseppe 
Lugli: Horia Teodoru și Ion Anton Popescu, în vol. Sub semnul datoriei și al împlinirii. Studia in 
honorem Dorina N. Rusu, coordonatori ioan Bolovan, ioan-aurel pop, Victor Spinei, București, 
Editura academiei Române, 2021, p. 461-482. (iSBN 978-973-27-3427-8) 

4. attila varga, Istoria ca punte de legătură. Cercetarea interdisciplinară la Institutul de Istorie Geor-
ge Bariţiu din Cluj-Napoca al Academiei Române, în vol. Sub semnul datoriei şi al împlinirii. Studia 
in honorem Dorina N. Rusu, coord. ioan Bolovan, ioan-aurel pop, Victor Spinei, Bucureşti, Edit. 
academiei Române, 2021, p. 511-522. 

c) Cărţi/capitole publicate în ţară – 78
1. abrudan, mircea-Gheorghe, Lecturi din istoriografia bisericească. În memoria profesorului Nicolae 

Bocșan (1947-2016) și a părintelui acade mician Mircea Păcurariu (1932-2021), Cluj-Napoca, presa 
universitară Clujeană, 2021, 396 p. (iSBN 978-606-37-1139-8; și iSBN E-Book: 978-606-37-1105-3). 

2. vasile puşcaş, Keith Hitchins: The Historian,s Honesty/Onestitatea istoricului, Cluj-Napoca, Edit. 
Școala ardeleană, 2021, 170 p. (iSBN 976-606-797-670-0) 



r a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  p e n t r u  a n u l  2 0 2 18 6

3. vasile puşcaş, Istoria din cotidian, Cluj-Napoca, Edit. Școala ardeleană, 2021, 264 p. (iSBN 978-
606-797-698-4) 

4. vasile puşcaş, The Ribbentrop-Ciano Diktat-Transylvania and the Romanian-Hungarian Relations 
(1940-1944), Cluj-Napoca, Edit. Școala ardeleană, 2021, 378 p. (iSBN 978-606-797-751-6) 

5. Gabriel-virgil Rusu, Poveştile Transilvaniei, vol. 2, Editura Eikon, Bucureşti, 2021, 138 pag., iSBN: 
978-606-49-0134-7.

6. pădurean, Corneliu, Sinaci, Doru (coord.), abrudan, mircea-Gheorghe, Baciu, Marilena ioana, 
Benzar, Gheorghe, Boia, ioan Stelean, Bolovan, ioan, Dudaș, Vasile et alii, Centenarele României, 
Centenarele Aradului (1918/1919-2018/2019), Cluj-Napoca, Editura Școala ardeleană, 2020, 441 
p. (iSBN 978-606-797-599-4). 

7. Armenii din România, ed. Claudia Dărăban, lucian Nastasă-Kovacs, ilka Veress, Cluj, Editura insti-
tutului pentru Studierea problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca, 2021 (iSBN: 978-606-
8377-68-1) 

8. Trianon, Trianon! – a Century of political Revisionist Mythology (Editors v. puşcaş, N. Sava), Cluj-
Napoca, Edit. Școala ardeleană, 2021, 384 p.

9. o’Connor, paul; Benţa, marius ion, The Technologisation of the Social: a political anthropology of 
the digital machine, london/ New York: Routledge. iSBN 9780367511661

10. Memories of Terror. Essays on Recent Histories, Volume edited by mihaela Gligor, CEEol press, 
Frankfurt, 2021, 266 pp., iSBN: 978-3-946993-88-9 (print); iSBN: 978-3-946993-87-2 (ebook). ht-
tps://www.ceeolpress.com/book/14#gsc.tab=0 (raportat în 2020 - a apărut în 11 ianuarie 2021).

11. mihaela Gligor (editor), Omagiu lui Rabindranath Tagore, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de 
Știință, 2021, 134 pp., iSBN: 978-606-17-1814-6.

12. mihaela Gligor (editor), Tradiție și modernizare în filosofia românească în secolul XX, Cluj-Napoca, 
Editura presa universitară Clujeană, 2021, 141 pp., iSBN: 978-606-37-1223-4. E-book, rezultat al 
panelului coordonat la ZaC 2021. Volum indexat în CEEol. 

13. Cristian pop, (coord), Chiş, a., Miháli, Z. şi pop, o. (2021) - „Munca în cultură şi cultura muncii. 
Tendinţe de transformare ale modului de organizare a muncii. Studii de caz cu privire la munca în 
cultură şi munca informală”, presa universitară Clujeană: Cluj-Napoca. iSBN: 978-606-37-1079-7, 
iSSN: 2784-1936, iSSN-l: 2784-1936, https://doi.org/10.52257/9786063710797

14. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 34, 2021, Cluj-Napoca, Edit. limes&ar-
gonaut, (în curs de aparitie).

15. Dr. Eugen Nicoară, Mucenicul Aurel, Ediție îngrijită, studiu introductiv și note de mircea-Gheor-
ghe abrudan și pr. Dan ionuț lupuțan, Cluj-Napoca, Editura Renașterea, 2021, 96 p. (iSBN 978-
606-607-348-6).

16. pr. acad. ioan lupaș, Scrieri alese despre mitropolitul Andrei Şaguna, Ediție, studiu introductiv 
și note de Dr. mircea-Gheorghe abrudan și pr. petru-Toader Damian, Sibiu, Editura andreiana, 
2021, 304 p. (iSBN 978-606-989-104-9). 

17. Vasile lechințan, Revoluția de la 1848-1849 în comitatele Cluj, Turda și scaunul Arieș, ediție îngri-
jită de ioan Bolovan și ela Cosma, biobibliografie Vasile lechințan de mircea-Gheorghe abrudan, 
colecția ”Biografii istorice Transilvane”, argonaut publishing, Cluj-Napoca, 2021, 469 p. 

18. In memoriam Acad. Camil Mureşanu. Oameni şi locuri în inimă. Însemnări de călătorie, editori: 
ioan Bolovan, varga attila, angela Rus, Cluj-Napoca/Quebec, Edit. argonaut/Symphologic pub-
lishing, 2021, 284 p. 

19. Pr. Florea Mureşanu, Biserica din Deal sau vechea biserică ortodoxă română din Kolozsvár-Cluj 
şi slujitorii ei. Ediţie revizuită şi adăugită, editori: Cristian Baciu, varga attila, angela Rus, Cluj-
Napoca/Quebec, Edit. argonaut/Symphologic publishing, 2021, 300 p. 

20. Jordáky Lajos, Istoria filmului mut şi a cinematografelor din Transilvania-Banat, editori: varga  
attila, angela Rus, Nina moldovan, Cluj-Napoca/Quebec, Edit. argonaut/Symphologic publis-
hing, 2021, 456 p. 

21. Armata română pe Frontul de Est în imagini (1941-1944), Editori: ottmar traşcă, adrian Boda, 
valentin orga, Benkő józsef, Cluj-Napoca, Editura argonaut, 2021, lXi + 612 p. 

22. jakab Elek. Istoria Clujului. Seria i. Vol. 5, (traducere din limba maghiară în limba română – attila 
Varga), Cluj-Napoca, Edit. Şcoala ardeleană, 2021, 232 p. 

23. Mihalik Sándor, Istoria Reşiţei. Oameni şi locuri din vremuri demult uitate (traducere din limba 
maghiară în limba română – attila varga), Cluj-Napoca, Edit. argonaut, 2021, 246 p. 
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24. Monarhia Habsburgică (1848-1918). Volumul I. Dezvoltarea economică, administratia si sistemul 
juridic, forța armată, Traducere de loránd mádly et alii, Edit. polirom, colecția Historia, București 
2020, iSBN: 9789734683178.

25. Monarhia Habsburgică (1848-1918). Volumul II. Popoarele Imperiului, Traducere de loránd mádly 
et alii, Edit. polirom, colecția Historia, București, 2020, iSBN 978-973-46-8316-1 (co-traducător). 

26. Monarhia Habsburgică, (1848-1918), vol. III, Problema Națională, ediţie în limba română coordo-
nată şi îngrijită de Rudolf Gräf. Traducere de iosif marin Balog, loránd mádly, Raluca Nelepcu, 
dana stanciu-păscăriţa şi Nicolae teşculă, academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Edit. 
poliRoM, iași, 2021, 296 p. 

27. Susana andea, Transilvania medievală. Forme de valorizare ale actelor scrise, în vol. Istoria și 
scrisul azi. Opțiuni metodologice. Paradigme. agendă, editori: susana andea, adelina Chişu, ela 
Cosma, iosif marin Balog, adrian Crivii, attila varga, Cluj-Napoca, 2020, p. 41-42 (apărut 2021)

28. abrudan, Mircea-Gheorghe, Mecenatul ortodox român – Iosif Gall (1839-1912): Întregiri biogra-
fice, în vol. Şcoală, biserică, stat şi naţiune în istoria României: Omagiu profesorului Cornel Sig-
mirean la împlinirea vârstei de 65 de ani, coord. liviu Boar, ioan Bolovan, laura stanciu, Cluj-
Napoca, Editura academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2021, p. 445-462. 

29. abrudan, mircea-Gheorghe, Activitatea lui Ioan Lupaș ca protopop de Săliște (1909-1919) în lu-
mina unor izvoare inedite, în vol. Ioan Lupaș, colecția Personalități ale Universității Babeș-Bolyai 
nr. X, coord. ioan Chirilă, iuliu-Marius Morariu, Cluj-Napoca, presa universitară Clujeană, 2021, p. 
29-64 (coautor Daniela Deteșan). (CNCSiS) 

30. abrudan, mircea-Gheorghe, De la amvon, universitate și academie în beciurile «Securității Po-
porului»: arestarea preotului profesor dr. Ioan Lupaș în «noaptea demnitarilor» (5-6 mai 1950), 
în vol. Ioan Lupaș, colecția Personalități ale Universității Babeș-Bolyai nr. X, coord. ioan Chirilă, 
iuliu-Marius Morariu, Cluj-Napoca, presa universitară Clujeană, 2021, p. 159-181. (CNCSiS) 

31. abrudan, mircea-Gheorghe, Părintele Iustin Tira, istoriograf al Bisericii strămoșești, Slujire și 
dăruire. Omagiu Părintelui vicar Iustin Tira, coord. ioan Chirilă, Cornel-Gheorghe Coprean, Cluj-
Napoca, Editura Renașterea, 2021, pp. 309-319. (CNCSiS) 

32. abrudan, mircea-Gheorghe, Sub pajura Habsburgilor: preoți militari ortodocși români în arma-
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5. mihai olaru, Factorii determinanți ai reformelor fanariote în istoriografia română „anuarul insti-
tutului de istorie «G Bariţiu». Series Historica”, tom lX, 2021, p. 421-437. 

6. loránd, mádly, Evoluții politice și comentarii privind documentele legate de consfătuirea regnico-
lară de la Alba Iulia din februarie 1861, în ”anuarul institutului de istorie George Barițiu”, Series 
Historica, tom lX, 2021, p. 439-451. 

7. daniela deteşan, Conceptul de strategii matrimoniale. Parcurs istoriografic și metodologic, ”anu-
arul institutului de istorie G. Barițiu”, Series Historica, tom lX, 2021, p. 453-463. 

8. luminiţa dumănescu, Nicoleta hegedűs, Orphanhood and Guardianship in Transylvania at the 
Turn of the Twentieth Century Case Study: Tutelage Files from Alba de Jos County, in ”Romanian 
journal of population Studies”, vol. XV, nr. 1, 2021, p. 67-88. 

9. ottmar traşcă, Loialitate dublă. Evoluții politice în cadrul minorității germane din Românmia, 
1933-1940, ”anuarul institutului de istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”. Series Historica, 
tom lX, 2021, p. 171-195.

10. turcuş, veronica, Benito Mussolini în corespondență cu un profesor al Universității din Cluj: in-
augurarea edificiului Accademia di Romania din Roma, „anuarul institutului de istorie «George 
Barițiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, tom lX, 2021, p. 351-375. (catalogat CNCS – categoria 
B) (iSSN 1584-4390) 

11. Corneliu pintilescu, Biserica Evanghelică C.A în România postbelică: rivalităţi interne, intervenţii 
externe şi instrumentalizarea trecutului nazist în „anuarul institutului de istorie «George Bariţiu». 
Series Historica”, lVX, 2021, p. 197-215. 

12. victor vizauer, Originea toponimului Borșa: posibilități și opinii, în „anuarul institutului de istorie 
G. Barițiu. Series Historica”, tom lX, 2021, p. 445-451. 



r a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  p e n t r u  a n u l  2 0 2 19 2

13. mara mărginean, Epistemic Encounters: Social Sciences and the Rethinking of Urban Planning 
Policies in the Early 1970s Romania, ”Studia universitas Babes-Bolyai, Sociologia”, 65, no. 2, 2020, 
p. 35-54. 

14.  mara mărginean, Interdisciplinaritate în cercetarea locuirii urbane în România anilor 1970., 
”anuarul institutului de istorie George Barițiu”, Series Historica, tom lX, 2021, 465-482.

15. Cristian Bodea, What is Visible when Acting? Acting-Out, passage à l’acte and the Dialectic of the 
Gaze in Phenomenology and Psychoanalytic Theory, ”Studia universitatis Babeş-Bolyai – Dramati-
ca”, vol. 66, nr. 1/2021, p. 49-66, Doi 10.24193/subbdrama.2021.1

16. lucia Faiciuc, Emotion regulation goals and their relationship with moral competence, moral ori-
entation, and the type of motivation for hiding the truth (Scopurile reglării emoţionale şi relaţia 
lor cu competenţa morală, orientarea morală şi tipul motivaţiei pentru ascunderea adevărului), 
în ”anuarul institului de istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, XiX, 2021 
(revistă BDi), p. 19-128 

17. mihaela Gligor, Câteva considerații despre cultura (in)toleranței în România interbelică în ”anu-
arul institutului de istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, XiX, București, 
Editura academiei Române, 2021, pp. (BDi).

18. mihaela Gligor, The House of Tagore în ”Romanian journal of indian Studies”, no. 5, 2021, pp. 
91-104 (BDi).

19. mihaela Gligor, Anuradha Roy in conversation with Mihaela Gligor în ”Romanian journal of indi-
an Studies”, no. 5, 2021, pp. 123-127 (BDi).

20. ionut isac, „Dacă acest gânditor și-ar fi putut forma o cultură filosofică sistematică...”. Filosoful 
autodidact Vasile Conta interpretat de Profesorul Nicolae Bagdasar, în (coordonatori: alexan-
dru Surdu, Mona Mamulea, Titus lates, Mihai popa, Viorel Cernica), „Studii de istoria filosofiei 
românești”, XVi, Relația minte-corp, București, Editura academiei Române, 2020, pp. 15-31. iSSN: 
2065-4405, CNCSiS, CEEol (N.a.);

21. ionut isac, Exerciții hermeneutice în publicistica lui Mircea Florian, în „anuarul institutului de isto-
rie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, tom XiX, Series Humanistica, București, Editura academiei 
Române, 2021, pp. 129-139, 1584-4404, CNCSiS, CEEol 

22. Gabriel-virgil Rusu, Juzii primari maramureşeni în luptă cu infracţionalitatea. Câteva cazuri din 
secolul al XVII-lea, ”anuarul Centrul de Studii și Cercetări ale Credințelor și Cultelor din Maramu-
reș” (sub egida academiei Române), p. 87-95. iSSN 2810-2819.

23. adinel C. dincă, Radu ardevan, O gemă romană de la Biertan, în „Banatica”, 31 (2021), p. 357-
366. [ERiH+] 

24. abrudan, mircea-Gheorghe, Ioan Lupaș - The maker and memorialist of the Union of Transylva-
nia with Romania, „acta Musei Napocensis”, vol. 56/ii, Historica 2019, Cluj-Napoca, 2020, p.141-
162. (CNCSiS) 

25. abrudan, mircea-Gheorghe, Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului, o istorie sub semnul centena-
rului (1921-2021), „Revista Tabor”, anul XV, nr. 4, aprilie 2021, Cluj-Napoca, p. 5-23. (CNCSiS)

26. abrudan, mircea-Gheorghe, In Memoriam Pr. Acad. Mircea Păcurariu (30 iulie 1932-13 ianua-
rie 2021): gânduri la despărțirea de cel mai mare istoric al Bisericii Ortodoxe Române, „Revista 
Tabor”, anul XV, nr. 2, februarie 2021, Cluj-Napoca, p. 65-72 și în „Epifania. Revistă de Dialog 
ortodox”, nr. 56, martie-mai, iași, 2021, p. 133-138. (CNCSiS) 

27. abrudan, mircea-Gheorghe, Fenomenul fundațiilor românești și al filantropilor români ortodocși 
din Transilvania secolului al XIX-lea, „Revista Tabor”, anul XiV, nr. 12, decembrie 2020, Cluj-
Napoca, p. 56-71. (CNCSiS) 

28. mircea Gheorghe abrudan, Biserica și „Mănăstirea” ortodoxă din Cluj-Mănăștur, cea mai veche 
vatră eclesială românească de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Întregiri documentare din se-
colul al XVii-lea, „Revista TaBoR”, anul XV, Nr. 12, Cluj-Napoca, decembrie 2021, p. 57-69 (iSSN 
1843-0287). (CNCSiS) 

29. mircea Gheorghe abrudan, in Memoriam preasfințitul părinte Episcop Vasile Flueraș Someșa-
nul (1948-2021), „Revista TaBoR”, anul XV, Nr. 11, Cluj-Napoca, noiembrie 2021, p. 20-26 (iSSN 
1843-0287). (CNCSiS) 

30. mircea Gheorghe abrudan, Instalarea episcopului Nicolae Ivan. Restituiri la centenar VI, „Revis-
ta Renașterea”, anul XXXii, serie nouă, Cluj-Napoca, Nr. 12/decembrie 2021, p. 7-8 (iSSN 1223-
4435). (CNCSiS) 
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31. ela Cosma, Limba română vorbită pe Valea Târnavei Mari în transcrierea fonetică realizată de Mi-
chael Conrad von Heydendorff cel Bătrân (1773), în ”acta Musei porolissensis”, istorie-Etnografie, 
Xlii, Editura porolissum, Zalău, 2020, p. 207-220. 

32. daniela deteşan, Testamente feminine din districtul Năsăud, ”Ziridava. Studia Historica”, XXVi, 
Edit. Mega, Cluj-Napoca, 2021, p. 101-118. 

33. ottmar traşcă, Situația Armatei române în viziunea Misiunii Militare Germane în România în peri-
oada premergătoare operațiunii «Barbarossa» (februarie-mai 1941), ”Revista de istorie Militară”, 
2021, 185-186, nr. 3-4, p. 5-18. 

34. turcuş, veronica, Cominformul și abuzarea culturii. Torquato Tasso ca element de joncțiune co-
munistă italo-română în anul 1955, „Crisia”, oradea, l, 2020, p. 269-277. (în colaborare cu Șerban 
Turcuș) 

35. turcuş, veronica, Încercările de recuperare a modernității și integrității creatoare în literatura 
și teatrul românesc de la mijlocul anilor ‘60 ai secolului XX, „journal for Freedom of Conscience. 
jurnalul libertății de Conștiință”, Editions iaRSiC, les arcs (France), 2020, Vol. 8, Nr. 2, procee-
dings of the online international Scientific Conference „integrity and Freedom of Conscience”, 
București, 19 noiembrie 2020, p. 564-592. (iSSN 2495-1757)

36. virgil Ciomos, Contemporary psychotherapy between time and event. A psychoanalytical per-
spective (i), în “psihiatru.ro”, anul XV, nr. 66 (3) 2021.

37. mihaela Gligor, Unexpected Encounters and Turning Points în “journal of Romanian Studies”, 
ibidem Verlag, Stutgart, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 177-180. 

38. ionut isac, Psihanaliza în aforisme. Despre unele mistere ale metafizicii lui Lucian Blaga, în „Revis-
ta de filosofie”, lXVii, 6, pp. 643-658, București, 2020, iSSN: 0034-8260, CNCSiS, CEEol (N.a.);

39. ela Cosma, Portretul criticului în tinerețe. Anton Cosma: ”Astra, un model de acțiune literară, un 
argument pentru modernitate”, în ”libraria. Studii și cercetări de bibliologie”, anuar XVi-XVii, 
Consiliul județean Mureș și Biblioteca județeană Mureș, Tîrgu Mureș, 2017-2018 (2020), p. 218-
230. 

40. elena Crinela holom, Nicoleta hegedűs, Înainte de COVID-19 au fost holera, tuberculoza, difteria 
și variola: Cauze de deces în Transilvania secolului al XIX-lea, ”Făclia”, 29 martie 2021. 

41. vasile puşcaş, Prezentul acesta tulbure ne obligă să gândim un viitor sigur și de durată al Uniunii 
Europene, ”piața Financiară”, nr. 1-2, 2021, p. 30-33.

42. vasile puşcaş, Criza pandemică – factor de favorizare a integrării sau dezintegrării europene?”, 
”piața Financiară”, nr. 3, 2021, p. 36-37

43. vasile puşcaş, Orașul-actor al pieței internaționale, ”piața financiară”, nr. 7-8, 2021, p. 42-44.
44. vasile puşcaş, Buna guvernare, strategie de țară și odiseea P.N.R.R., ”piața financiară”, nr. 11 

(312), 2021, p. 24-26.

iv. Conferinţe organizate/susţinute – 194
a) Conferinţe organizate – 16
1. Conferința internațională Modernism, Modernizare, Modernitate. Perspective Istoriografice Şi 

Metodologice, Cluj-Napoca, 13-15 octombrie 2021. organizatori: institutul de istorie „George 
Barițiu”, universitatea Babeș-Bolyai – Centrul de Studiere a populației

2. Vasile Pușcaș, Keith Hitchins: The Historian’s Honesy / Onestitatea istoricului, 2 aprilie 2021  
(online). organizatori: institutul de istorie ”George Barițiu”, Fundația Transilvaia leaders, Editura 
Școala ardeleană, au prezentat: acad. ioan-aurel pop, prof.univ.dr. ioan Bolovan, Vasile George 
Dâncu – din partea Editurii Școala ardeleană

3. Vasile Pușcaș, Ionel N. Sava, Trianon, Trianon! Un secol de mitologie politică revizionistă / Tri-
anon, Trianon! A century of revisionist political mythology, 2 iunie 2021 (online) . organizatori: in-
stitutul de istorie ”George Barițiu”, Fundația Transilvaia leaders, au prezentat: acad. ioan-aurel 
pop, prof.univ.dr. Dumitru preda 

4. Armata română pe Frontul de Est în imagini (1941-1944). Editori: ottmar Trașcă, adrian Boda, 
Valentin orga, Benkő józsef, 22 iunie 2021. organizatori: institutul de istorie ”George Barițiu”, 
Biblioteca Centrală universitară ”lucian Blaga”, au prezentat: prof.univ.dr. Virgiliu Țârău, CSi dr. 
ottmar Trașcă
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5.  Mihaela Gligor, 23 iulie 2021, lansarea volumului Omagiu lui Rabindranath Tagore, Ediție îngri-
jită de Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2021, la Casino, Centrul de 
cultură urbană Cluj, în prezența E.S. Dl. Rahul Shrivastava, ambasadorul indiei în România.

6. Mihaela Gligor, 1 octombrie 2021, lansarea volumului Impresii din India, album de fotografie, 
Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2021 (Zoom).

7. Masa rotundă Memoria Holocaustului, 27 ianuarie 2021, organizată la institutul de istorie  
„George Barițiu“ al academiei Române, Filiala Cluj-Napoca - Mihaela Gligor – organizare moderare,  
participare (Google meeting)

8. Masa rotundă Timpul. Perspective filosofice și teologice, 30 martie 2021, organizată la institutul 
de istorie „George Barițiu“ al academiei Române, Filiala Cluj-Napoca- Mihaela Gligor – organizare 
moderare, participare (Zoom)

9. Workshop, co-organizator al atelierului interdisciplinar intitulat Boala și suferința din prisma re-
lațiilor intersubiective, atelier desfășurat în cadrul în proiectul de cercetare intitulat perspective 
filosofice contemporane asupra bolii și suferinței, proiect având numărul de contract: 393C / 
15.10.2019 și este derulat prin academia Română Filiala Cluj și finanțat în cadrul programului 
granturile academiei române 2019-2021, Subprogramul „Științe umaniste” (organizator în cali-
tate de membru al proiectului – Codruța Cuceu)

10. Masa rotundă Identitate și diferență. O perspectivă transversală asupra științelor socio-umane, 
Cluj-Napoca, 19 octombrie 2021, Silviu Gabriel Totelecan, moderator al Secţiunii de Sociologie.

11. Masă rotundă Valențe morale ale crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19, Cluj-
Napoca, 22 octombrie 2021, Faiciuc, l. & Raluca D. Szekely-Copîndean, (moderatori).

12. Sesiune științifică anuală De la etică la performativitate următoarele manifestări, 10 noiembrie 
2021, Simpozionul Între oglinzile socialului: Performativităţi ale socia(bi)lităţii, Sectorul de Socio-
logie, Ştiinţe Economice şi juridice al institutului de istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al 
academiei Române (Silviu-Gabriel Totelecan, organizator și moderator)

13. Simpozionul Reflecții despre moralitate în cercetarea filosofică, 12 noiembrie 2021, Sectorul de 
Filosofie al DCSu, ionuț isac – moderator.

14. Simpozionul „Cogniţie, afectivitate, identitate, moralitate”, on-line, 19 noiembrie 2021, Colecti-
vul de psihologie din cadrul Departamentului de Cercetări Socio-umane al institutului de istorie 
„George Barițiu”, academia Română Filiala Cluj-Napoca, organizatori: lucia Faiciuc, Raluca şi D. 
Szekely-Copîndean.

15. „Convention européenne de l’EpFCl, langue(s) et passe”, virgil Ciomos, membru în comisia de 
organizare și a comisiei științifice 9 iulie 2021.

16. Convention européenne des Forums du Champs lacanien, Ce qui passe entre les générations, 
Roma, 10-11 iulie 2021, virgil Ciomos, membru în comisia de organizare și a comisiei științifice 
„Virgil Ciomos, Œcuménisme et expérience spirituelle. Entre oralité et écriture”, conferință susți-
nută în cadrul Colocviului internațional “le père andré Scrima (1925-2000)”, 20 iulie 2021, orga-
nizat de arhiepiscopia Greco-Catolică Cluj-Napoca

b) participări la conferinţe internaţionale – 56
c) participări la conferinţe naţionale – 122

v. proiecte de cercetare/colaborări – 23
a ) proiecte internaţionale – 11
1. Grant F.No. i-165/1/2021-iCR, oferit de Government of india, Ministry of Culture, iCR Division, 

prin ambasada indiei în România, pentru o serie de activități desfășurate de/la Cluj Center for 
Indian Studies, universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca în parteneriat cu asociația Casa Cărții de 
Știință din Cluj-Napoca (2021-2022), mihaela Gligor –director.

2. proiectul „FRaGMED – un puzzle transilvan: reconstituind cultura medievală din fragmente de 
codice”. proiectul, având codul Call 01-8; nr. contract Ro-CulTuRa-a1-3/2020/31.01.2020 și be-
neficiind de o finanțare nerambursabilă în valoare de 128.775,57 Euro se derulează în cadrul pro-
gramului Ro-CulTuRa și este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Codruţa Cuceu – director.

3. Triplex Confinium - tackling gaps and mismatches in the field of higher education for architecture 
and urban planning while exploring and addressing discontinuities along the national borders 
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in-between Romania, Hungary and Serbia. project code: 2019-1-Ro01-Ka203-063881. program 
finantat prin ERaSMuS+ prin agentia Nationala pentru programe Comunitare in Domeniul educa-
tiei si Formarii profesionale. Director de proiect, Cristian pop – manager de proiect.

4. Grantul internațional Contrasting Romanian and Hungarian Histories (On the Anatomy of the 
Great Debats), cod grant NKFiH NN 128 151, suma 30.000 euro, perioada 2018-2022, conducători 
prof. univ. dr. Miskolczy ambrus, conferențiar dr. Nagy levente, grant în curs de derulare, mem-
bri: Remus Câmpeanu, lucian Nastasă. 

5. Grant internaţional, oxford Brookes university/Farmec - Cluj pentru tema de cercetare Ana Aslan şi 
Gerovitalul – Descoperirea care a străpuns Cortina de Fier. (2019-2023), attila varga, marius turda.

6. proiect finanţat de oxford Brookes university şi institutul Cantemir din oxford – (2020-2021). 
Tema de cercetare Albert Apponyi – „Contele Negru” şi Dosarul Eugenic al Ungariei la Trianon, 
attila varga, marius turda. 

7. Grantul internațional CoST Ca 20105 – „Slow Memory: Transformative practices for Times of 
uneven and accelerating Change”. perioada de implementare: 2021-2025. Chair jenny Wüsten-
berg, Nottingham Trent university, mara mărginean – membră.

8. Grantul internațional „precarious labor and peripheral Housing: The Socio-economic practices 
of Romanian Roma in the Context of Changing industrial Relations and uneven Territorial De-
velopment,” finantat în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 – proiecte colaborative de 
cercetare (Ro-No-2019-0496). perioada de implementare 2020-2023. universitatea Babeș-Bolyai 
în parteneriat cu FaFo - institute for labor and Social Research, Norvegia. Director de grant: prof. 
univ. dr. eniko vincze, mara mărginean – membră.

9. Grantul internațional EMERalD – Developing an Erasmus Mundus joint Master’s Degree on 
Sustainable Natural Resource Management and long-run Economic Development. ERaSMuS + 
Strategic partnership project (no. 2020-1-No01-Ka203-076528). proiect de cooperare academică 
între Norvegian university of Science and Technology, university of Helsinki, Complutense uni-
versity of Madrid, university of Gothenburg, university of Bayreuth, university of oxford și uni-
versitatea din București. perioada de implementare: 2021-2023. Chair: espen storli, Norvegian 
university of Science and Technology, mara mărginean – membră.

10. The neural architecture of consciousness. European Cooperation in Science and Technology 
(CoST) Ca18106, andrei R. Costea.

11. proiectul poCu/380/6/13/124146, Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și 
relevanță pentru piața muncii, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin programul ope-
rațional Capital uman 2014-2020, derulat prin universitatea Babeș-Bolyai (2020-2022), mihaela 
Gligor – membră. 

b) proiecte naţionale – 12
1. Grantul finanțat de uEFiSCDi, cod pN-iii-p4-iD-pCCF-2016-0064: „Nașterea elitei intelectuale in 

Europa Centrală. Formarea profesorilor la Universitatea din Viena (1389-1450)/ The Rise of an 
Intellectual Elite in Central Europe: Making Professors at the University of Vienna, 1389-1450”, 
perioada de contractare: 2018-2022, adinel dincă – coordonator proiect.

2. Grantul de mobilitate finanțat de uEFiSCDi, cod pN-iii-CEi-BiM-pBE-2020-0024: «Migrația inver-
sată»: coloniștii valoni din Transilvania medievală și identitatea lor culturală (secolele XII-XIV) / 
«Reversed Migration»: The Walloon Settlers in Medieval Transylvania and their Cultural Identity 
(12th – 14th century), în colaborare cu université catholique de louvain, Belgia, perioada de con-
tractare: 2021-2022, adinel dincă – director proiect.

3. Grantul academiei Române GaR-uM-2019-ii-2.5-13, Patrimoniul istorico-juridic românesc în do-
cumente și arhive inedite (15 octombrie 2019 – 15 aprilie 2021), ela Cosma – director de proiect, 
membri: vasile Rus, mircea-Gheorghe abrudan, daniela deteşan, victor vizauer, daniela de-
teşan

4. Grantul academiei Române, Învățământul economic mediu din Transilvania și aportul său la for-
marea elitelor și spiritului antreprenorial 1850-1914 GaR-uM- 2019-ii-2.7-12, contractul de fi-
nanțare din 15 octombrie 2019 (15 octombrie 2019 – 1 aprilie 2022), iosif marin Balog – director 
de proiect, mirela popa andrei – membră.
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5. Grantul CNCS – uEFiSCDi, pN-iii-p4-iD-pCE-2020-2081 cu titlul Construind comunitatea rasială 
nazistă în Europa de Sud-Est: O perspectivă transnațională asupra Grupului Etnic German din 
România, ottmar traşcă – director de proiect, Corneliu pintilescu – membru

6. .Grantul de cercetare din programul GaR-uM-2019, cu număr contract: 393C / 15.10.2019, este 
derulat prin academia Română Filiala Cluj Perspective filosofice contemporane asupra bolii și su-
ferinței, membri: Cristi Bodea, Codruţa Cuceu.

7. pN-iii-p2-2.1-pED-2019-4599 “Mecanisme Transdiagnostice În Tulburări Mintale: un Sistem De 
Realitate Mixtă pentru Evaluarea invățării Sociale implicite”, pfor. D. adrian opre – director pro-
iect, andrei R. Costea –membru.

8. Grant: “Munca în cultură și cultura muncii 2. Tendințele de transformare ale modului de organiza-
re a muncii. Studii de caz cu privire la munca în cultură și munca informală” în cadrul proiectului 
cadru Cluj Future of Work, finanțat prin programul uniunii Europene urban innovative actions. 
Beneficiarii cercetării sunt membri consorțiului Cluj Future of Work: Centrul Cultural Clujean, 
primăria Cluj-Napoca, asociația pentru promovarea Filmului Românesc, asociația plai, aDi-ZMC, 
aRiES Transilvania, Cluj iT, Cluster Mobilier Transilvan, Clusterul de industrii Creative și univer-
sitatea de artă şi Design din Cluj-Napoca, Cristian pop – director de grant.

9. “Master plan Somes. Studiu sociologic si antropologic”, beneficiar practica arquitectura y urba-
nismo Slp, Sevilla, Spania, Cristian pop – manager de proiect.

10. proiectului pN-iii-p1-1.1-TE-2019-0472, Raising the nation: institutional and grassroots initiatives 
for orphan welfare in Transylvania during dualism, director proiect: ovidiu Emil iudean (2020-
2022) Nicoleta hegedűs – membru.

11. proiectului pN-iii-p4-iD-pCCF-2016-0131 Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Rea-
lități post-imperiale, discurs public și câmpuri culturale, perioada de derulare 2019-2022, prof. dr. 
andrei Corbea-hoisie – director proiect, loránd mádly – membru.

12. proiectului Publicația Apșa – 20 de ani de existență, câștigat de asociația „uniunea Românilor din 
Transcarpatia Dacia”, Transcarpatia, ucraina; proiectul este finanțat de Guvernul României prin 
Departamentul pentru Românii de pretutindeni și se derulează pe parcursului anului 2021; dr. 
ioan Botoş – director de proiect, victor vizauer – membru.

vii. premii obţinute -
b) in ţară – 1
1. premierea rezultatelor cercetării științifice – uEFiSCDi, pentru articolul:  jurchiș, R., andrei Costea,  

Dienes, Z., Miclea, M., & opre, a. (2020). Evaluative conditioning of artificial grammars: Evidence 
that subjectively-unconscious structures bias affective evaluations of novel stimuli. publicat în 
jurnalul din zona roșie - Journal of Experimental Psychology: General.

viii. Citări ale lucrărilor in 2021
a) Google scholar – 187

anexa 2:

Rezultatele centralizate ale 
institutului de istorie ”George Bariţiu” pentru anul 2021

Resurse umane articole publicate Cărți/capitole premii
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Colectivul de cercetători ai institutului de lingvistică și istorie literară „Sextil pușcariu” care a raportat 
activitatea științifică pentru anul 2021 a avut următorul personal:

1. Dr. habil. pavel Eugen CS i – director
2. Dr. Tudurachi adrian CS ii – secretar științific
3. Dr. adam Gabriela CS iii
4. Dr. Baneu alexandra Maria CS
5. Dr. Berindei Cosmina-MariaCS iii
6. Dr. Borza Cosmin CS iii
7. Dr. Buleu Constantina Raveca CS iii
8. Dr. Burlacu Doru CS ii
9. Dr. Burlacu liliana CS iii
10. Dr. Colciar Rozalia CS ii
11. Dr. Faur Elena-Carmen CS iii
12. Dr. Goldiș alexandru-Vasile CS iii
13. Harhătă Bogdan CS iii
14. Dr. losonţi Dumitru CS i
15. Dr. Mihali adelina Emilia  CS iii
16. Milea loan CS iii
17. Dr. Minică Mircea CS iii

18. Dr. Mocanu Timoce Cosmina CS ii
19. Dr. Modoc Emanuel aC
20. Dr. Nasta lavinia CS
21. Mocanu Nicolae CS i i i
22. Dr. pușcaș andreea-Nora CS
23. pop Crina CS
24. Dr. Ştefănescu Maria CS iii
25. Dr. Tămăian Gioconda CS iii
26. Dr. Teutişan Calin CS iii
27. Dr. Teutişan laura CS ii
28. Dr. Tudurachi ligia Gabriela  CS ii
29. Dr. urs otilia-adela CS iii
30. Dr. Vlasin Veronica CS iii
31. Vremir lilla Marta  CS
32. Dr. Wächter- Konecsnik Magdalena CS ii
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Raportarea Rezultatelor activităţii de cercetare  
conform solicitărilor din anexa 2 (academia Română)

i. membrii colectivului de cercetători
1. Total cercetători – 32
2. Cu Doctorat – 27
3. Conducători doctorat – 3
4. Doctoranzi – 5

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 40

a) Cărţi/capitole publicate în străinătate –  11
1. Gabriela violeta adam, Din arhiva Muzeului Limbii Române. Ancheta de probă din Prundu Bâr-

găului (jud. Bistriţa-Năsăud), în Manuela Nevaci, irina Floarea, ioan-Mircea Farcaș (eds.), Ex Ori-
ente lux. In honorem Nicolae Saramandu, alessandria, Edizioni dell’orso, 2021, p. 83–91. iSBN 
978-88-3613-181-5; («la Collona infinita», 14) iSSN 1828-809X.

2. Cosmina-maria Berindei, Temele datoriei naţionale în corespondenţa la anchetele lingvistice in-
directe ale Muzeului Limbii Române, în Manuela Nevaci, irina Floarea, ioan-Mircea Farcaș (eds.), 
Ex Oriente lux. In honorem Nicolae Saramandu, alessandria, Edizioni dell’orso, 2021, p. 185–193. 
iSBN 978-88-3613-181-5; («la Collona infinita», 14) iSSN 1828-809X.

3. Cosmin Borza, Post-canonicity: Curating World Literary Archives after Postmodernism, în alexan-
dru Matei, Christian Moraru, andrei Terian (eds.), Theory in the „Post” Era: A Vocabulary for the 
21st-Century Conceptual Commons, New York, Bloomsbury academic, 2021, p. 303–321. iSBN 
978-1-5013-5895-1.

4. Rozalia Colciar, adelina emilia mihali, Supranume și porecle masculine în ALRR– Transilvania, în 
Manuela Nevaci, irina Floarea, ioan-Mircea Farcaș (eds.), Ex Oriente lux. In honorem Nicolae Sara-
mandu, alessandria, Edizioni dell’orso, 2021, p. 341–352. iSBN 978-88-3613-181-5; («la Collona 
infinita», 14) iSSN 1828-809X.

5. alex Goldiş, The Ideological Shift in Narratology, în alexandru Matei, Christian Moraru, andrei 
Terian (eds.), Theory in the „Post” Era: A Vocabulary for the 21st-Century Conceptual Commons, 
New York, Bloomsbury academic, 2021, p. 73–91. iSBN 978-1-5013-5895-1.

6. adelina emilia mihali, Influences italiennes dans l’anthroponymie de la localité de Borșa (dép. de 
Maramureș, Roumanie), în lene Schøsler, juhani Härmä (éds.) avec la collaboration de jan lind-
schouw, Actes du XXIXe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Copen-
hague, 1–6 juillet 2019), volume 1, Strasbourg, Société de linguistique Romane – Éditions de 
linguistique et de philologie, 2021, p. 669–680. iSBN 978-2-37276-050-8.

7. eugen pavel, Ioan Zoba din Vinţ – un partizan al vorbirii dialectale?, în Manuela Nevaci, irina 
Floarea, ioan-Mircea Farcaș (eds.), Ex Oriente lux. In honorem Nicolae Saramandu, alessandria, 
Edizioni dell’orso, 2021, p. 831–838. iSBN 978-88-3613-181-5; («la Collona infinita», 14) iSSN 
1828-809X.

8. laura pavel, Dumitru Tsepeneag, în Chantal del Sol et joanna Nowicki (eds.), La vie de l’esprit en 
Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique, paris, Éditions du Cerf, 
2021, p. 889. iSBN 978-606-24-0309-6.

9. Călin teutişan, Nicolae Breban, în Chantal del Sol et joanna Nowicki (eds.), La vie de l’esprit en 
Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique, paris, Éditions du Cerf, 
2021, p. 570–571. iSBN 978-2-204-14319-6.

10. ligia tudurachi, Images en réponse à une souffrance. Les collectifs travailleurs dans les reporta-
ges de Geo Bogza, in iwona piechnik, agnieszka Kocik, Karolina Czerska (dir.), Sous les yeux du 
spectateur et du voyeur, Cracovia, université jagellonne, 2021. În curs de apariție.

11. veronica ana vlasin, ALRT II ‒ tipologia textelor și importanța chestionarului ALR II în culegerea 
de texte, în Manuela Nevaci, irina Floarea, ioan-Mircea Farcaș (eds.), Ex Oriente lux. In honorem 
Nicolae Saramandu, alessandria, Edizioni dell’orso, 2021, p. 1119‒1126. iSBN 978-88-3613-181-
5; («la Collona infinita», 14) iSSN 1828-809X.
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b) Cărţi/capitole publicate de editura academiei Române – 3
1. petru Neiescu, eugen Beltechi, ioan Faiciuc, Nicolae mocanu, Atlasul lingvistic român. Graiurile 

dintre Morava, Dunăre şi Timoc, vol. i, Corpul omenesc, București, Editura academiei Române, 
2021, XXXV + 313 p. iSBN 978-973-27-3134-5.

2. petru Neiescu, eugen Beltechi, ioan Faiciuc, Nicolae mocanu, Atlasul lingvistic român. Graiurile 
dintre Morava, Dunăre şi Timoc, vol. iV, Agricultura şi legumicultura. Pomicultura; viticultura; 
apicultura. Cânepa (prelucrarea ei), București, Editura academiei Române, 2021, liii + 328 p. iSBN 
978-973-27-3135-2.

3. dumitru loşonţi, Convingeri și propuneri etimologice, București, Editura academiei Române, 
2021, 454 p. iSBN 978-973-27-3315-8.

c) Cărţi/capitole publicate în ţară – 26
1. Toma din aquino, Summa Theologica II, ediție îngrijită de alexander Baumgarten (coautor tra-

ducere: alexandra Baneu), iași, polirom, 2021, 912 p. iSBN 978-973-46-8593-6.
2. Constantina Raveca Buleu, Luther în cinematografie, în Bogdana Crivîț, Roxana-andreea Ghiță 

(eds.), Kontinuität und Transformation. Deutsche Sprache, Literatur und Kultur im Brennpunkt. 
Continuitate și transformare. Limba, literatura și cultura germană în focus, Craiova, Editura uni-
versitaria, 2020, p. 225‒236. iSBN 978-606-14-1609-7.

3. Constantina Raveca Buleu, Eminescu reconsiderat, în ioan David (ed.), In honorem magistri. Adri-
an Dinu Rachieru 70, Timișoara, David press print, 2020, p. 190‒192. iSBN 978-606-999-116-9.

4. Constantina Raveca Buleu, Întâlniri; Istoriile minore sau gâlceava unui scriitor cu sine însuși, în 
Scriitorul și Lumea, antologie gândită de irina petraș, redactor responsabil Constantina Raveca 
Buleu, Cluj-Napoca, Școala ardeleană, 2021, p. 5‒6, 86‒91. iSBN 978-606-797-700-4.

5. Constantina Raveca Buleu, Un șoarece de bibliotecă, în Autoportrete în oglindă, antologie gân-
dită de irina petraș, redactor responsabil Hanna Bota, Cluj-Napoca, Școala ardeleană, 2021, p. 
30‒31. iSBN 978-606-797-741-7. 

6. Constantina Raveca Buleu, Dostoievski și Nietzsche. Comparații structurale, în Camelia Dinu 
(coord.), Recitindu-l pe Dostoievski. 200 de ani de la naștere, București, litera, 2021, p. 164–180. 
iSBN 978-606-33-7785-3.

7. Constantina Raveca Buleu, Splendor singularis. Studii despre esoterism, București, ideea Europe-
ană, 2021, 295 p. iSBN 978-606-594-841-9.

8. Constantina Raveca Buleu, Scriitorul și Lumea, antologie gândită de irina petraș, redactor res-
ponsabil Constantina Raveca Buleu, Cluj-Napoca, Școala ardeleană, 2021, 460 p. iSBN 978-606-
797-700-4.

9. doru George Burlacu, Dilema „ofului” identitar, Cluj-Napoca, Grinta, 2021, 170 p. iSBN 978-606-
037-165-6.

10. Dicționarul general al literaturii române, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, coordo-
nator general: Eugen Simion, vol. Vii, S–Ș (coautori: Cosmin Borza, doru George Burlacu, liliana 
Burlacu, Constantina Buleu, alex Goldiş, ioan milea, eugen pavel, laura pavel, ioana tămăian, 
Călin teutişan, adrian tudurachi, ligia tudurachi, magda Wächter), București, Editura Muzeul 
literaturii Române, 2021, XXXiV + 889 p. iSBN 978-973-167-380-6, 278-606-555-307-1 (vol. Vii). 

11. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a ii-a revizuită, 
adăugită și adusă la zi, vol. Viii, T–Z (revizie: eugen pavel, adrian tudurachi; coautori: Cosmin 
Borza, doru George Burlacu, liliana Burlacu, Constantina Buleu, alex Goldiş, ioan milea, eugen 
pavel, laura pavel, ioana tămăian, Călin teutişan, adrian tudurachi, ligia tudurachi, magda 
Wächter), București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi artă, 2021, XXXiV + 1088 p. iSBN 978-
973-167-380-6, 978-606-555-308-8 (vol. Viii).

12. Hans urs von Balthasar, Dante. O interpretare teologico-estetică, traducere de ioan milea, Cluj-
Napoca, limes, 2021, 139 p. iSBN 978-606-799-466-7.

13. Hans urs von Balthasar, Cine e creștin?, traducere de ioan milea, Târgu-lăpuș, Galaxia Guten-
berg, 2021, 148 p. iSBN 978-973-141-668-7.

14. Hans urs von Balthasar, Bobul de grâu. Aforisme, traducere de ioan milea, Târgu-lăpuș, Galaxia 
Gutenberg, 2021, 136 p. iSBN 978-973-141-958-9.

15. Hans urs von Balthasar, Cordula sau marea încercare, traducere de ioan milea, Târgu-lăpuş, 
Galaxia Gutenberg, 2021, 116 p. iSBN 978-973-141-979-4.
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16. i. Negoițescu, Poezia lui Eminescu, ediție îngrijită de Dan Damaschin și ioan milea, București, 
Eikon, 2021, 270 p. iSBN 978-606-49-0422-5.

17. Max picard, Ultimul om, traducere de ioan milea, Cluj-Napoca, limes, 2021, 217 p. iSBN 978-606-
799-471-1.

18. Max picard, Omul și cuvântul, traducere de ioan milea, Cluj-Napoca, limes, 2021, 201 p. iSBN 
978-606-799-488-9.

19. eugen pavel, Texte şi subtexte, Cluj-Napoca, Şcoala ardeleană, 2021.  288 p. iSBN 978-606-797-801-8
20. eugen pavel, Carte şi tipar la Bălgrad (1567–1702), ediţia a doua revăzută şi adăugită, Cluj-

Napoca, Şcoala ardeleană, 2021,  504 p. iSBN 978-606-797-800-1.
21. laura pavel, Personaje ale teoriei, fiinţe ale ficţiunii. Eseuri, iaşi, institutul European, 2021, 333 p. 

iSBN 978-606-797-680-9.
22. laura pavel, Experienţa imersiunii: de la actorul-ghid la spectatorul-detectiv. postfaţă la andreea 

iacob, De la tehnologic la imersiv. Spre un teatru al spectatorului şi al spaţiului, Cluj-Napoca, Şco-
ala ardeleană, 2021, p. 373–377. iSBN 978-606-797-616-8.

23. andreea-Nora puşcaş, Epistolar. Texte însoțitoare ale răspunsurilor la Chestionarele Muzeului 
Limbii Române, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2021, 264 p. iSBN 978-606-17-1810-8.

24. Călin teutişan, Scenarii ale criticii. Protagonişti, metode, interpretări, Cluj-Napoca, Şcoala ardele-
ană, 2021, 276 p. iSBN 978-606-797-680-9.

25. Călin teutişan, Sinteza critică a unui postlansonian: D. Popovici, în adrian tudurachi, ioana Bican 
(coord.), Dumitru Popovici, Cluj-Napoca, presa universitară Clujeană, 2021 (personalități ale uni-
versității Babeș-Bolyai). În curs de apariție.

26. adrian tudurachi, Civitas: toposul cetății umane în critica lui D. Popovici, în adrian tudurachi, 
ioana Bican (coord.), Dumitru Popovici, Cluj-Napoca, presa universitară Clujeană, 2021 (persona-
lități ale universității Babeș-Bolyai). În curs de apariție.

iii. articole publicate - 63
a) articole în reviste isi din străinătate – 4
1. Rozalia Colciar, Atitudine descriptivă și comentariu metalingvistic în ALRR-Transilvania, în „Studia 

Romanica et anglica Zagrabiensia” (SRaZ), lXV, 2020, p. 277‒283. iSSN 0039-3339.
2. adelina emilia mihali, Changements anthroponymiques et migration: la commune de Certeze, au 

nord-ouest de la Roumanie, în „onoma”, 56, 2021, p. 87–149. iSSN 0078-463X, eiSSN 1783-1644. 
3. andreea-Nora pușcaș, Romanian Horse Names, în „Romanica Cracoviensia”, 21, 2021, nr. 1, p. 

19‒31. iSSN 2084-3917.
4. ligia tudurachi, Sburătorul after Sburătorul: Survivors of E. Lovinescu’s Literary Circle after 1947, 

in „Slovo a smysl”, 18, 2021, nr. 38. Special issue: The Humanities in Central and Eastern Europe in 
the XXth Century: Academics, Translators and Other Literati Facing Wars, Revolutions, Regimes, 
p. 85‒94. iSSN 2336-6680.

b) articole în reviste isi din România – 4
1. andreea-Nora puşcaş, recenzie la Daniela ulieriu, Doina popescu, Trei secole de gastronomie 

românească. De la muhalebiu și schembea la volovan și galantină, în „Transylvanian Review”, 
XXX, 2021, Supplement nr. 2, otilia Hedeșan, Cosmina timoce-mocanu (eds.), MultiTrack Rese-
arch on Food. Building the Romanian File. iSSN (print) 1221-1249, iSSN (online) 1584-9422. În curs 
de apariție.

2. otilia hedeşan, Cosmina timoce-mocanu (eds.), MultiTrack Research on Food. Building the Ro-
manian File, în „Transylvanian Review”, XXX, 2021, Supplement nr. 2. iSSN 1221-1249, iSSN 2067-
1016. În curs de apariție

3. Gabriela violeta adam, Cosmina-maria Berindei, veronica ana vlasin, Food as a Research Topic 
in the Romanian Linguistic Questionnaire-Based Inquiries, în „Transylvanian Review”, XXX, 2021, 
Supplement, nr. 2, otilia Hedeșan, Cosmina timoce-mocanu (eds.), MultiTrack Research on Food. 
Building the Romanian File. iSSN 1221-1249, iSSN 2067-1016. În curs de apariție.

4. Cosmina timoce-mocanu, Building a Research Topic: Food in Romanian Ethnographic Surveys, în 
„Transylvanian Review”, XXX, 2020, Supplement 2, otilia Hedeșan, Cosmina Timoce-Mocanu (eds.), 
MultiTrack Research on Food. Building the Romanian File. iSSN 1221-1249. În curs de apariție.
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c) articole în reviste B+ – 55
1. Revista Dacoromania, s. n.; a apărut nr. 1/2021; nr. 2/2021 sub tipar; publicată sub egida Editurii 

academiei Române. iSSN 1582-4438.
2. Revista Nyelv-és Irodalomtudomány Közlemények („Studii şi cercetări de lingvistică şi istorie li-

terară”); 2 numere pe an; publicată sub egida Editurii academiei Române, iSSN 0567-6223.
3. Revista Dacoromania litteraria; a apărut nr. 7/2020; nr. 8/2021 este în pregătire; apare anual, sub 

egida Filialei Cluj a academiei Române şi a institutului „Sextil puşcariu”. iSSN 2360-5189.
4. Caietele Sextil Puşcariu. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, vol. V, 2021. iSSN 

2393-526X, iSSN-l 2393-526X. 
5. Gabriela violeta adam, Cosmina-maria Berindei, veronica ana vlasin, Hrana ca subiect de 

cercetare în anchetele lingvistice românești, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Inter-
naționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, 
Scriptor – argonaut, 2021, p. 399–417. iSSN 2393-526X, iSSN-l 2393-526X. 

6. Gabriela-violeta adam, veronica ana vlasin, In memoriam Dorin Urițescu (1946‒2020), în „Da-
coromania”, s. n., XXVi, 2021, nr. 1, p. 78‒80. iSSN 1582-4438.

7. alexandra Baneu, Eglogele lui Vergiliu în traducerea lui Vasile (Vasilie) Popp (1789-1842), în Cai-
etele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-
Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 2021, p. 265–273. iSSN 2393-
526X, iSSN-l 2393-526X. 

8. Cosmin Borza, Reinventarea socialistă a modernismului. Traducerile în limba română ale roma-
nului rural, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. 
Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 2021, p. 274–
282. iSSN 2393-526X, iSSN-l 2393-526X. 

9. Cosmin Borza, ștefan Baghiu, The Sickle and the Piano. A Distant Reading of Work in the Nine-
teenth Century Romanian Novel, în „Metacritic journal for Comparative Studies and Theory”, 6, 
2020, nr. 2, p. 107–128. iSSN 2457-8827. 

10. Cosmin Borza, Canonul occidental din istoria literaturii române contemporane: 1990–2020 de 
Mihai Iovănel, în „Transilvania”, 2021, nr. 7–8, p. 123–127. iSSN 0255-0539.

11. Cosmina-maria Berindei, Ceremonialul nupțial în Turț. Un studiu de caz, în  „Studii și comunicări 
de etnologie”, s. n., XXXV, 2021. iSSN 1221-6518. În curs de apariție.

12. Cosmina-maria Berindei, Linguistic Policies Pursuing the Patrimonialization of Romanian Dialec-
tal Language during the Interwar Period, in „acta Technica Napocensis – languages for Specific 
purposes”, XXi, 2021. iSSN 1454-685X. În curs de apariție.

13. Cosmin Borza, alex Goldiş, adrian tudurachi, Subgenurile romanului românesc. Laboratorul unei 
tipologii, în „Dacoromania litteraria”, Vii, 2020, p. 205–220. iSSN 2360-5189.

14. Constantina Raveca Buleu, Rhetoric and Transposition. From the Utopian Monologue to the Dys-
topian Multicultural Approach. A Case Study, în alexandra Cotoc, octavian More, Mihaela Mudu-
re (eds.), Multicultural Discourses in Turbulent Times, Cluj-Napoca, presa universitară Cujeană, 
2021, p. 157‒168. iSBN 978-606-37-1261-6.

15. Constantina Raveca Buleu, Exotism, levantinism, balcanism. Studiu de caz: Magie albă, de Teo-
dor Scorțescu, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușca-
riu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 2021, p. 
283–290. iSSN 2393-526X, iSSN-l 2393-526X. 

16. Constantina Raveca Buleu, Bucura Dumbravă’s Outlaw/ Hajduk Novel, în „Dacoromania littera-
ria”, Vii, 2020, p. 154–163. iSSN 2360-5189.

17. liliana Burlacu, 1935 – reportajul de vacanță într-o publicație de stânga, în Caietele Sextil Pușca-
riu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 
septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 2021, p. 291–297. iSSN 2393-526X, iSSN-l 
2393-526X. 

18. Rozalia Colciar, adelina emilia mihali, Valori semantico-pragmatice ale interjecției în textul dia-
lectal, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția 
a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 2021, p. 87–99. iSSN 
2393-526X, iSSN-l 2393-526X. 

19. Rozalia Colciar, adelina Emilia Mihali, Repere antroponimice maramureșene: de la Chestionarele 
Muzeului Limbii Române, până astăzi, în „annales universitatis apulensis. Series philologica”, 22, 
2021, nr. 1, p. 301–316. iSSN 1582-5523.
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20. Rozalia Colciar, Câteva precizări asupra fenomenului sintactic al elipsei în discursul oral, în revista 
Secției de filologie și literatură a academiei Române „Fonetică și Dialectologie”, Xl, 2021. iSSN 
0071-6855. În curs de apariție.

21. Rozalia Colciar, In memoriam Petru Neiescu (1927–2020), în „Dacoromania”, s. n., XXVi, 2021, nr. 
1, p. 73–74. iSSN 1582-4438. 

22. Rozalia Colciar, Diminutive și hipocoristice folosite în localitatea Feleacu (jud. Cluj), în „Dacoroma-
nia”, XXVi, 2021, nr. 1, p. 62–68. iSSN 1582-4438. 

23. alex Goldiş, The Untranslatables of World Theory. A Geopolitical Outlook, în „Metacritic journal 
for Comparative Studies and Theory”, 7, 2021, nr. 2, December, p. 116–124. iSSN 2457-8827.

24. alex Goldiş, The Pressure of Eurochronology and the Romanian Rural Prose, în „Transilvania”, 
2021, nr. 11–12, p. 45–48. iSSN 0255-0539.

25. dumitru loşonţi, Contribuții la studiul numelor de familie românești (III), în „Studii și cercetări de 
onomastică și lexicologie” (SCol), 2021, nr. 1–2, p. 93–118. iSSN (print) 2065-7161, iSSN (online) 
2247-7330. 

26. dumitru loşonţi, Cuvinte provenite de la onomatopee (II), în Caietele Sextil Pușcariu V. Acte-
le Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 
2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 2021, p. 115–132. iSSN 2393-526X, iSSN-l 2393-526X. 

27. ion mării, Rescrierea articolelor lexicografice întregitoare (= recuperatoare) din DLR (serie nouă) 
în MDA. Însemnare lexicografică, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale 
„Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – 
argonaut, 2021, p. 140–160. iSSN 2393-526X, iSSN-l 2393-526X. 

28. adelina emilia mihali, Termeni pentru ființe fantastice pe baza ALR II și ALRT II, în „Fonetică și 
dialectologie”, 2021. iSSN 0071-6855. În curs de apariție.

29. adelina emilia mihali, Diminutifs et hypocoristiques dans la localité de Borșa, du dép. de Mara-
mureș, în „Studii și cercetări de onomastică și lexicologie” (SCol), 2021, nr. 1–2, p. 118–129. iSSN 
(print) 2065-7161, iSSN (online) 2247-733. 

30. adelina emilia mihali, Repere culturale în antroponimia românilor din Slatina, Ucraina, în ofelia 
ichim (coord.), Identitate și ideologie. Limba și literatura română în paradigma culturală contem-
porană, institutul de Filologie Română „a. philippide”, iași, 2021. În curs de apariție.

31. Cosmina timoce-mocanu, Alimentația – o temă a cercetării instituționalizate interbelice. Proiec-
te, chestionare, rezultate, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele 
Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argo-
naut, 2021, p. 482–496. iSSN 2393-526X, iSSN-l 2393-526X. 

32. emanuel modoc, Naționalizarea prestigiului. Literaturile străine în comunitățile periodice româ-
nești: 1919–1939, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil 
Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 
2021, p. 309–318. iSSN 2393-526X, iSSN-l 2393-526X.

33. lavinia Nasta, Perspectiva lui Sextil Pușcariu asupra articolului definit enclitic dacoromânesc, în 
Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, 
Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 2021, p. 184–192. iSSN 
2393-526X, iSSN-l 2393-526X. În curs de apariție.

34. G.G. Neamţu, lavinia Nasta, Diana Roman, Subclasa substantivelor semiindependente de la ipo-
teză la teză, în „Dacoromania”, XXVi, 2021, nr. 1, p. 19–61. iSSN 1582-4438.

35. andreea-Nora puşcaş, Frazeologia gustului. Din răspunsurile la Chestionarul Viii al Muzeului Lim-
bii Române, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușca-
riu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 2021, p. 
454–468. iSSN 2393-526X, iSSN-l 2393-526X. 

36. eugen pavel, Fabulele lui Ţichindeal – între receptare şi cenzură, în Caietele Sextil Pușcariu V.  
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 sep-
tembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 2021, p. 319–325. iSSN 2393-526X, iSSN-l  
2393-526X. 

37. eugen pavel, Centenarul revistei „Dacoromania”, în „Dacoromania”, XXVi, 2021, nr. 1, p. 9–18. 
iSSN 1582-4438.

38. Eugen pavel, Psalmii lui Petru Pavel Aaron – între modelul latin şi tradiţia literară locală, în „Daco-
romania”, XXVi, 2021, nr. 2, p. 186–196. iSSN 1582-4438. 
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39. laura pavel, Mize critice în (post)douămiism. Perspective de interpretare coextensive, în Caiete-
le Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-
Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 2021, p. 326–336. iSSN 2393-
526X, iSSN-l 2393-526X. 

40. laura pavel, A Fictionalist of the 1960s-70s – The “Total” Novelist, în „Dacoromania litteraria”, 
Viii, 2021. iSSN 2360-5189; iSSN-l 2360-5189. În curs de apariție.

41. Crina pop, Evoluția normelor literare în Ceaslovețul de la Bălgrad (1686). Particularități lingvistice, 
în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, 
Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 2021, p. 193–215. iSSN 
2393-526X, iSSN-l 2393-526X. 

42. maria ștefănescu, mircea minică, Cuvântul țigan în dicționarele românești. O analiză a stereo-
tipului etnic, în Yolanda-Mirela Catelly et al. (eds.), Limbă, cultură și civilizație, Actele celei de a 
XIV-a conferinţe internaţionale Limbă, cultură, civilizaţie, 26 noiembrie 2020, organizată de Fa-
cultatea de Inginerie în Limbi Străine, Universitatea Politehnică București, București, politehnica 
press, 2020, p. 212‒218, iSSN 2067-1628.

43. maria ștefănescu, mircea minică, Sensul „a transforma” al verbu lui a face. Câteva considerații 
privind structurile gramaticale în care apare, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Inter-
naționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, 
Scriptor – argonaut, 2021, p. 161–171. iSSN 2393-526X, iSSN-l 2393-526X.

44. maria ștefănescu, Câteva reflecții (și rectificări) privind Dicționarul român-englez de termeni re-
ligioși creștini (2017), în D. Cotrău et al. (eds.), Comunicarea profesională – rostiri în oglindă. Un 
excurs aniversar, Cluj-Napoca, presa universitară Clujeană, 2021, p. 163‒179.

45. Călin teutişan, Configuraţii conceptuale şi practici interpretative în critica universitară a anilor 
’70, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția 
a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 2021, p. 348–354. 
iSSN 2393-526X, iSSN-l 2393-526X.

46. ligia tudurachi, magda Răduţă (eds.), Postures littéraires et construction de l’image sociale de 
l’écrivain dans la culture roumaine, în „Dacoromania litteraria”, Viii, 2021. iSSN 2360 – 5189; 
iSSN-l 2360 – 5189. În curs de apariție.

47. ligia tudurachi, Demonul zeflemelei junimiste, în „Transilvania”, 2021, nr. 5, p. 28-37. iSSN 0255-
0539.

48. otilia urs, Glosele textelor lui Damaschin Bojincă, în „Transilvania”, 2021, nr. 3, p. 32–40. iSSN 
0255-0539.

49. adrian tudurachi, laura marin, Pentru o hermeneutică a filiației în cultura română, în Caiete-
le Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-
Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 2021, p. 355–362. iSSN 2393-
526X, iSSN-l 2393-526X. 

50. ligia tudurachi, Escapade romantice la ruine. Un „turism” al trecutului, în Caietele Sextil Pușcariu  
V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septem-
brie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 2021, p. 363–376. iSSN 2393-526X, iSSN-l 2393-526X. 

51. veronica ana vlasin, Gabriela-violeta adam, Ancheta dialectală din Scărișoara (ALR II). Moda-
lități de valorificare a textului dialectal, în Caietele Sextil Pușcariu V. Actele Conferinței Internațio-
nale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scrip-
tor – argonaut, 2021, p. 216–227. iSSN 2393-526X, iSSN-l 2393-526X.

52. marta vremir, Denumiri de culori în Lexiconul de la Buda (1825), în Caietele Sextil Pușcariu V. Ac-
tele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9‒10 septembrie 
2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 2021, p. 228–243. iSSN 2393-526X, iSSN-l 2393-526X. 

53. magda Wächter, Critica literară de frontieră. Interferențe filosofico-literare, în Caietele Sextil 
Pușcariu V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 
9‒10 septembrie 2021, Cluj-Napoca, Scriptor – argonaut, 2021, p. 391–398. iSSN 2393-526X, 
iSSN-l 2393-526X. 

54. magdalena Wächter-Konecsnik, The Feminine Paradigm of Culture in Alice Voinescu’s Concep-
tion, în „Studia universitatis Babeș-Bolyai. Seria philologia”, lXVi, 2021, nr. 2, p. 191‒200. iSSN 
1220-0484, iSSN-l 1220-0484.
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55. magdalena Wächter-Konecsnik, Între nihilismul literar și estetica nihilistă: Eugène Ionesco, în 
„lingua, Traduzione, letteratura. Rivista internazionale di studi umanistici”, iV, 2020, nr. 4, p. 
243–254. iSSN 2532-229X.

iv. Conferinţe organizate/susţinute - 63
a) Conferinţe organizate – 2
1. Cea de-a cincea Conferință internațională „Zilele Sextil pușcariu”, Cluj-Napoca, 9–10 septembrie 

2021, organizată de institutul de lingvistică și istorie literară „Sextil pușcariu” în colaborare cu 
Societatea Română de Dialectologie.

2. „Zilelor academice Clujene”, Cluj-Napoca, 8 octombrie 2021, În cadrul acestei manifestări s-au 
organizat: workshop, atelier de dialectologie, masa rotundă „Noul atlas lingvistic român online. 
Dacoromâna de vest (NalR-DrV). probleme privind digitizarea datelor prin programul de redac-
tare automată”; colocviu „Dacoromania litteraria”: posturi literare și construcția imaginii sociale 
a scriitorului în cultura română.

b) participări la conferinţe internaţionale – 11
c) participări la conferinţe naţionale – 50

v. proiecte de cercetare/colaborări – 16
a ) Colaborări internaţionale – 9
1. alexandra Baneu, membră în: Société internationale pour l’Étude de la philosophie Médiévale 

(SiEpM) (din 2019), association of ERC Grantees (din 2020), SiTa (Societatea internațională Toma 
din aquino, filiala România) (din 2021).

2. Cosmina-maria Berindei, membră în: European association of Social anthropologists (din 2013); 
Disaster and Crisis anthropology Network (din 2015).

3. Rozalia Colciar, membră în: international Council of onomastic Sciences – iCoS (din 2019).
4. elena Faur, membră în: Scandinavian association for language and Cognition (SalC) (din 2009); afi-

liată la Centre for Cognitive Semiotics (CCS) (din 2011).
5. adelina emilia mihali, membră în: international Council of onomastic Sciences (iCoS) (din 2016); 

Societatea Română de Dialectologie (SRD) (din 2016).
6. laura pavel, membră în Conseil international d’Études Francophones (CiEF) (din 2006).
7. maria ștefănescu, membră în: „European Society for the Study of English” (ESSE) (din 2010) „Eu-

ropean association for language Testing and assessment” (EalTa) (din 2012); „European Narra-
tology Network” (ENN) (din 2013).

8. márta vremir, membră în asociația internațională pentru Studii de Hungarologie.
9. magdalena Wächter-Konecsnik, membru în laboratorio di ricerca sull’immaginario e sulla reto-

rica, università della Calabria (din 2020).

b) proiecte naţionale – 7
1. proiectul de cercetare intitulat enciclopedia imaginariilor din România. patrimoniu istoric şi 

identităţi cultural-lingvistice (RomimaG), cod pN-iii-p1-1.2-pCCDi-2017-0326, contract nr. 
49pCCDi/202, derulat în consorțiu cu universitatea Babeș-Bolyai. Responsabil partener pentru 
academia Română Filiala Cluj-Napoca: CS ii dr. adrian tudurachi.

2. proiectul de cercetare intitulat Biblioteca digitală a răspunsurilor la Chestionarele muzeului lim-
bii Române. sistem integrat de gestiune şi metadatare, cod GaR-uM-2019-i-1.5-5, contract nr. 
459C/15.10.2019 (perioada de implementare 15 octombrie 2019 ‒ 15 octombrie 2021). Respons-
abil proiect: CS iii dr. Cosmina-maria Berindei.

3. proiectul de cercetare intitulat accesibilizarea fondului documentar alRt ii (aCCes‒alRt ii), cod 
GaR-uM-2019-i-1.6-4, contract nr. 364C/15.10.2019 (perioada de implementare 15 octombrie 
2019 ‒ 15 octombrie 2021). Responsabil proiect: CS iii dr. veronica vlasin.

4. proiectul de cercetare intitulat Gestiunea digitală a romanului românesc. digitalizarea patri-
moniului de roman autohton 1920–1940 (GdRR), contract nr. GaR-uM-2019-i-1.5-6/15.10.2019 
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(perioada de implementare 15 octombrie 2019 ‒ 15 octombrie 2021). Responsabil proiect: ac drd.  
emanuel-Raul modoc.

5. proiectul de cercetare intitulat modernism rural. literatura română ca literatură est-central eu-
ropeană (Rumo), contract nr. 99/2020, pN-iii-p1-1.1-TE-2019-1378 (perioada de implementare 1 
septembrie 2020 – 31 august 2022). Responsabil proiect: CS iii dr. Cosmin Borza.

6. proiectul de cercetare intitulat Colecţie digitală a patrimoniului alimentar românesc şi transfer 
spre societate (Foodie), cod pN-iii-p2-2.1-pED-2019-5092, contract nr. 569 pED/01.11.2020 (pe-
rioada de implementare 1 noiembrie 2020 – 31 octombrie 2022). Responsabil proiect: CS ii dr. 
Cosmina timoce-mocanu.

7. proiect de cercetare finanțat în cadrul postdoctoral advanced Fellowships uBB, proiect CN-
FiS-FDi-2021-0061 (perioada de implementare septembrie ‒ octombrie 2021). Responsabil pro-
iect: aC dr. emanuel modoc.

vi. Rapoarte de interes public – 2
1. ioana tămăian, coordonator pentru programa școlară de Metodica limbii și literaturii române 

pentru secțiile cu predare în limba maghiară, liceu – filiera vocațională, profil pedagogic, pub-
licată în Monitorul oficial, nr. 842 bis/3 septembrie 2021, p. 80–92 (anexa nr. 3 la ordinul de 
ministru, nr. 5153/2021).

2. Eliberarea de adeverinţe în regim consultativ, privitoare la unificarea ortografică şi la corespon-
dentele maghiare/germane – române ale numelor de persoană din actele de identitate ale unor 
solicitanţi,  2021: 116 beneficiari.

vii. premii obţinute -1
b) in ţară – 1
1. ligia tudurachi, premiul „Titu Maiorescu” al academiei Române pentru Grup sburător. Trăitul și 

scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu, Timișoara, Editura universității de Vest, 2019.

viii. Citări ale lucrărilor in 2021
a) Google scholar – 139

anexa 2:

Rezultatele centralizate ale 
institutului de lingvistică şi istorie literară „sextil puşcariu” Cluj pentru anul 2021

Resurse umane articole publicate Cărți/capitole premii
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Colectivul de cercetători ai institutului ae arhologie și istoria artei care a raportat activitatea științifică 
pentru anul 2021 a avut următorul personal:

1. acad. Marius porumb – director
2. Dr. habil. aurel Rustoiu CS i – secretar ştiințific
3. Dr. habil. Coriolan oprean CS i
4. Dr. habil. Sorin Cociș CS i
5. Dr. ioan Stanciu CS i
6. Dr. habil. Călin Cosma CS i
7. Dr. habil. Florin Gogîltan CS i
8. Dr. habil. Cristian Găzdac CS i
9. Dr. Vitalie Bârcă CS ii
10. Dr. Sanda Solontai CS ii

11. Dr. adrian ursuţiu CS ii
12. Dr. Vlad lăzărescu CS ii
13. Dr. Ciprian Firea CS ii
14. Dr. Mariana Egri CS ii
15. Dr. Dana prioteasa CS iii
16. Dr. andreea Dragan CS
17. Dr. Saveta pop CS
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Raportarea Rezultatelor activităţii de cercetare  
conform solicitărilor din anexa 2 (academia Română)

i. membrii colectivului de cercetători
1. Total cercetători – 17
2. Cu Doctorat – 17
3. Conducători doctorat – 6

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 45

a) Cărţi/capitole publicate în străinătate –  15
1. Călin Cosma, Male graves containing earrings and beads from the avar cemeteries in Transylva-

nia. Zbornik instituta za arheologiju. Serta instituti archaeologici volume 14, Zagreb, 2021, 47-63, 
iSBN 978-953-6064-50-2.

2. drăgan andreea, Nagy, józsef G., The diagnostic finds from field surveys and excavations 2010-
2012 in the Mursella area, În: Teichner, Félix (editor), Mursella: militärische Sicherung, kaiserli-
che Munizipalisierung und pannonische persistenz, Marburg, 2021, p. 131-171, Marburg: Vorge-
schichtliches Seminar der philipps-universität, iSBN 978-3-8185-0562-2.

3. M. M. McCarty, m. egri (eds.), The Archaeology of Mithraism. New Finds and Approaches to 
Mithras-worship. peeters publishers, leuven 2020 [2021], iSBN: 978-904-294-352-0.

4. m. egri, a. timofan, G. Bounegru, Legionary tituli picti from Apulum (Alba Iulia, România). in: C. 
leger, S. Raux (eds.), Des objects et des hommes, Drémil-lafage 2021, 483-490, Éditions Mergoil, 
iSBN: 978-2-35518-109-2.

5. M. M. McCarty, m. egri, Archaeologies of Mithras-worship. in: M. M. McCarty, M. Egri (eds.), The 
archaeology of Mithraism. New Finds and approaches to Mithras-worship. peeters publishers, 
leuven 2020 [2021], 1-10.

6. M. M. McCarty, m. egri, a. Rustoiu, Apulum Mithraeum III and the multiplicities of Mithraism. 
in: M. M. McCarty, M. Egri (eds.), The archaeology of Mithraism. New Finds and approaches to 
Mithras-worship. peeters publishers, leuven 2020 [2021], 123-134.

7. G. Fazecaş, Fl. Gogâltan, Research History of the Bronze Age Multi-Layered Settlements in Bihor 
Count, în T.l. Kienlin, al. Găvan (eds.), Bronze age Tell Settlements in North-Western Romania 
Current approaches and Recent investigations. upa, 364, Bonn, 2021, 317-338. Dr. Rudolf Ha-
belt. iSBN 978-3-7749-4312-4.

8. Găzdac, C., Melchart, W., pollhammer, E., Regalianus und Dryantilla – Eine numismatische Spu-
rensuche im Internet. St. pollten, 111 p. iSBN 3-85460-324-X.

9. Găzdac, C., Hoard or Pay-day Money; MarcomannicWars or Local Event? The Coin Deposit from 
the Auxiliary Fort Arcobadara in Roman Dacia, in Ciołek, R. and Chowaniec, R., aleksanderia. Stu-
dies on items, ideas and History Dedicated to professor aleksander Bursche on the occasion of 
his 65th Birthday, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden. 131-137. iSBN 9783447115544.

10. Găzdac, C., The Roman coinage – hoarding on both sides of theEmpire’s border, in: Varbanov, V., 
Rusev, N.: Coinhoards in Southeastern Europe (1st - 6th century aD), TS Group ltd, Russe. iSSN 
1311-0942.

11. Fl. Gogâltan, Transylvania. Within or outside of the Yamnaya world? în V. Heyd, G. Kulcsár, B. 
preda-Bălănică (eds): Yamnaya interactions. proceedings of the international Workshop held in 
Helsinki, 25–26 april 2019. The Yamnaya impact on prehistoric Europe, Vol. 2. Budapest, 2021, 
243-270. archaeolingua. iSBN 978-615-5766-49-7.

12. e C. h. opreanu, s. Cociş, v.-a. lăzărescu, Barbarian Brooches in Roman Context. Analysis of the 
Finds from the Frontier Marketplace at Porolissum (Romania), În: a. Rubel, H.- u. Voss (Eds.), 
Experiencing the Frontier and the Frontier of Experience: Barbarian perspectives and Roman 
Strategies to Deal with New Threats, oxford, 2020, p. 67-93, archaeopress publishing, iSBN 
9781789696813

13. lena dana prioteasa, “The Church of the Dormition of the Virgin at Hălmagiu, arad County,” Map-
ping Eastern Europe, accessed july 13, 2021, The Church of the Dormition of the Virgin at Hălma-
giu, arad County (princeton.edu).
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14. aurel Rustoiu, Glass beads from the La Tène cemetery at Fântânele-Dâmbu Popii (Transylvania, 
Romania). in: C. leger, S. Raux (eds.), Des objets et des hommes. Études offertes à Michele Fèuge-
res. Monographies instrumentum 71. Ed. M. Mergoil 2021, p. 821-830. iSBN: 978-2-35518-109-2.

15. aurel Rustoiu, iosif vasile Ferencz, Chronologie der vorrömischen Eisenzeit in Siebenbürgen. Die 
Archäologie Fliessender ethnischer und sozialer Identitäten. in: E. Sava, V. iarmulschi, a. Zanoci, 
M. Băț, o. Munteanu (eds.), Die Chronologie der vorrömischen Eisen- und frühen Kaiserzeit im 
Mittel und Südosteuropa: probleme und perspektiven. Humboldt-Kolleg. Die Chronologie in den 
archäologischen Forschungen, Chișinău 08-09 Novenber 2018. Chișinău-Berlin 2021, p. 75-90. 
iSBN 978-9975-87-795-4

c) Cărţi, capitole publicate în ţară – 30
1. Vitalie Bârcă, ovidiu țentea, Sarmizegetusa, jud. Hunedoara [ulpiaTraianaSarmizegetusa], Punct: 

La Cireş – Necropola Estică, În: Cronica Cercetărilor arheologice din România, Campania 2019, 
București: institutul Naţional al patrimoniului, 2020, p. 317. iSBN 9780023439193.

2. Bărbulescu, s. i. Cociş, i. al. Nălbitoru, s. l.mecu,  Cl.a. tulugea,  i.tuţulescu,  v. o. udrescu, i. 
a. piţigoi, C. Beldiman, m. dan, Ocniţa, jud.Vâlcea, Punct: situl dacic Buridava – Dealul Cosota, 
Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2020, București-Sibiu 2021, 211-213.

3. s. Cociş, R. lupescu, d. matei, Fl. Gogâltan, G. Copos, G. Cupcea, Cs.Zsolt, C. Rusu,  vl.Rusu, a. 
Macalik,  E.Zsolt, Punct: Str. Regele Ferdinand, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Cronica cercetărilor arheo-
logice din România, Campania 2020, București-Sibiu 2021, 390-394.

4. Călin Cosma, The military equipment of the 7 th -8 th century warriors from Transylvania, Echi-
pamentul militar al războinicilor din Transilvania secolelor VII-VIII. Editura Mega 2020, iSBN 978-
606-020-256-1. 

5. drăgan, andreea, Living on the river. A study of the interactions in the Lower Danube Gorge du-
ring the Late Iron Age and early Roman times. Cluj-Napoca, 2020 (2021), Mega publishing House, 
224 p, iSBN 978-606-020-171-7. 

6. Firea Ciprian, Ochiul „connoisseur”-ului sau senzorul camerei? Investigații științifice și de istoria artei 
asupra polipticului de la Şmig (MNAR) și nu numai, în vol. in honorem Răzvan Theodorescu. profe-
sorul la 80 de ani (Dana jeneicoord.), Ed. oscar print, București, 2019 (printed 2021), p. 141-148.

7. G. Fazecaş, Fl. Gogâltan, Așezarea bronzul timpuriu de la Tarcea „Dealul Mare” (jud. Bihor), în 
Katócz Z., Emődi a., lakatos a. (Szerk, Eds.), Kőbe zárt történelem: Tanulmányok Emődi János 80. 
Születésnapjára. Istoria închisă în piatră: Studii în onoarea lui János Emődi, la 80 de ani, oradea, 
Editura Collegium Varadinum, 2021, 114-137. iSBN 978-606-95377-0-1

8. m. egri (ed.), Guidebook for designing Local Archeo Plans. Cluj-Napoca 2021, Editura Mega, iSBN: 
978-606-020-339-1. 

9. m. egri, Connectivity and social dynamics in the Carpathian Basin (1st century BC – 1st century AD). 
An archaeological investigation. Editura Mega, CNCS a, Cluj-Napoca 2019 (2020).

10. m. egri, a. Rustoiu, Assessment of the local archaeological heritage. in: M. Egri (ed.), Guidebook 
for designing local archeo plans. Cluj-Napoca 2021, Editura Mega, 12-17.

11. m. egri, j. Davidović, Feasibility study. in: M. Egri (ed.), Guidebook for designing local archeo 
plans. Cluj-Napoca 2021, Editura Mega, 18-24.

12. Găzdac, C., Cociş, s., Roman coin hoards and single coin finds from the territory of Covasna Coun-
ty [Coins from Roman Sites and Collections of Roman Coins from Romania 15], Mega publishing 
House, Cluj-Napoca, 2021, 72 p., iSBN 978-606-020-390-2. 

13. Găzdac, C., pollhammer, e., Short Reign – Long Legacy! The coins of the usurper Regalianus and 
his wife Dryantilla in the State Collections of Lower Austria – Museum Carnuntinum. Cluj-Napoca: 
Mega publishing House, 103 p., iSBN 9786060203483. 

14. Fl. Gogâltan, Do ut des. Repere de arheologie a imaginarului religios din epoca bronzului, în C. 
Braga (coord. general), Enciclopedia imaginariilor din România. Vol. IV: Imaginar religios, coord. 
i. Chirilă, iași, 2020, p. 29-43. polirom (Categoria a) iSBN-10:  9734682636.

15. h. oprean, vl. a. lăzărescu, s. i. Cociş, h. d. pop, t. taloş , s. socaciu ,  v. Bologa,  d. Grosu, 
i.potra, al. iugan, Jac, Creaca, jud. Sălaj, [Porolissum], Punct: „Pometul Jacului”: Cronica cercetări-
lor arheologice din România, Campania 2019, București 2020, 212-213.

16. aurel Rustoiu, mariana egri, andreea drăgan et al., Sâncrai, oraș Aiud, jud. Alba. Punct: Darvaș, 
În: ioan Carol opriș, ioan Marian Țiplic, Silviu istrate purece, anamaria Tudorie (eds.), Cronica 
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cercetărilor arheologice din România – Campania 2020, București-Sibiu, 2021, p. 255-257, insti-
tutul Național al patrimoniului, iSSN 2343 – 919X.

17. aurel Rustoiu, mariana egri, andreea drăgan et al., Oarda, mun. Alba Iulia, jud. Alba. Punct: 
Bulza – villa rustica de la Oarda-Bulza. În: ioan Carol opriș, ioan Marian Țiplic, Silviu istrate pu-
rece, anamaria Tudorie (eds.), Cronica cercetărilor arheologice din România – Campania 2020, 
București-Sibiu, 2021, p. 207-210, institutul Național al patrimoniului, iSSN 2343 – 919X.

18. Fl. Gogâltan, v. sava, R. Krause, m. lie, Sântana, jud. arad, punct: Cetatea Veche, în Cronica 
cercetărilor arheologice. Campania 2019. a liV-a sesiune naţională de rapoarte arheologice Mu-
zeul județean Buzău, 25-27 Noiembrie 2020, București, 2020, 311. iSSN 2343 – 919X.

19. aurel Rustoiu, Crișan I. H. În: M. Mărginean et al. (eds.), Dicționarul membrilor Institutului de Is-
torie din Cluj (1920-2020), Cluj-Napoca, 2020, p. 115-117. Editura academia Română. Centrul de 
Studii Transilvane. iSBN 978-606-038-010-8.

20. aurel Rustoiu, Vasiliev V. În: M. Mărginean et al. (eds.), Dicționarul membrilor Institutului de Is-
torie din Cluj (1920-2020), Cluj-Napoca, 2020, p. 538-540. Editura academia Română. Centrul de 
Studii Transilvane. iSBN 978-606-038-010-8.

21. Rustoiu a., Napoca de la celți la daci. Povestiri și legende napocense. În: S.-i. Moga et al. (eds.), poveș-
ti despre Cluj, vol. 6, Cluj-Napoca, 2020, p. 11-30, Editura Școala ardeleană, iSBN 978-606-797-585-7.

22. Rustoiu a., Introducere. Cetatea dacică de la Cugir și destinele arheologilor săi. În: i. H. Crișan, 
F. Medeleț, i. andrițoiu, Cetatea dacică de la Cugir. Vol. 1. arhiva săpăturilor arheologice (1977-
1991), a. Rustoiu, a. a. Căsălean, a.-V. Georgescu (eds.), Cluj-Napoca 2020, p. 7-22, Editura Mega, 
iSBN 978-606-020-173-1.

23. Rustoiu a., O incursiune în arheologia cetății de la Cugir înainte de epoca săpăturilor sistematice. 
În: i. H. Crișan, F. Medeleț, i. andrițoiu, Cetatea dacică de la Cugir. Vol. 1. arhiva săpăturilor ar-
heologice (1977-1991), a. Rustoiu, a. a. Căsălean, a.-V. Georgescu (eds.), Cluj-Napoca 2020, p. 
23-28, Editura Mega, iSBN 978-606-020-173-1.

24. Rustoiu a., Habitat, teritoriu, cronologie. În: a. a. Căsălean, Cetatea dacică de la Cugir. Vol. 2. 
Habitat și teritoriu, Cluj-Napoca 2020, p. 7-9, Editura Mega, iSBN 978-606-020-172-4.

25. Rustoiu a., Modelling landscapes, building group identities. În: S. Berecki, identity in landscape. 
Connectivity and Diversity in iron age Transylvania, BMM XViii ,  iEC XXVii, Cluj-Napoca, 2021, 
Editura Mega, iSBN 978-606-020-325-4.

26. mihaela sanda salontai, Forme de organizare profesională a meșterilor pietrari din Transilvania 
la sfârșitul Evului Mediu. În: in honorem Răzvan Theodorescu - profesorul la 80 de ani. coord. 
Dana jenei, București, 2021, 376 p., iSBN 978-973-668-549-1, p. 282-292.

27. Rustoiu, a. a. Căsălean, a.-v. Georgescu (eds.), i. H. Crișan, F. Medeleț, i. andrițoiu, Cetatea 
dacică de la Cugir. VOL. 1. Arhiva săpăturilor arheologice (1977-1991), Editura Mega, CNCS a, 
Cluj-Napoca 2020, 290 p. iSBN 978-606-020-173-1.

28. Rustoiu (ed.), a. a. Căsălean, Cetatea dacică de la Cugir. VOL. 2. Habitat și teritoriu. Editura Mega, 
CNCS a, Cluj-Napoca 2020, 114 p. iSBN 978-606-020-172-4

29. m. savu, Fl. Gogâltan, Sondajul arheologic din peștera ungurului de la Șuncuiuș (1995), în Katócz 
Z., Emődi a., lakatos a. (Szerk, Eds.), Kőbe zárt történelem: Tanulmányok Emődi János 80. Szü-
letésnapjára. Istoria închisă în piatră: Studii în onoarea lui János Emődi, la 80 de ani, oradea, 
Editura Collegium Varadinum, 2021, 30-68. iSBN 978-606-95377-0-1

30. stanciu, m. urák, a. ursuțiu, o nouă aşezare medievală timpurie din partea sud-vestică a 
României – Giarmata-”Baraj”. Cluj-Napoca, 2021; Mega (acreditare a); iSBN 978-606-020-288-2 

iii. articole publicate - 26
a) articole în reviste isi din străinătate – 1
1. C. Serendan, C. Firea, S. ișvanca, al. Chelmuș, Original Colours and Painting Techniques of Two 

17th Century Post-Byzantine Icons, în acta artis academica 2020. The Colour Theme, p. 13-26 
(Web of Science WoS:000646188900001).

b) articole în reviste isi din România – 7
1. vitalie Bârcă, The Sarmatian Mirror with Tamgas from the Settlement of Sebeș - “Podul Pripo-

cului” (Alba county, Romania): 50 years later, journal of ancient History and archaeology, 8, 1, 
2021, p. 87-115. (Doi: 10.14795, j.v8i1.621). 
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2. vitalie Bârcă, The mirror with thickened rim and nail-shaped handle from the Geto-Dacian settle-
ment of Poiana (Galațicounty, Romania). Notes on its origin and dating, journal of ancient History 
and archaeology, 8, 3, 2021, p. 112-134. (Doi: 10.14795, j.v8i3.665).

3. Comes, R., Grec C., Neamţu, C., Găzdac, C., mateescu-suciu, l., Intangible heritage?...Notany-
more. From phototo 3D printed cultural heritage assets replicas. The two missing iron discs from 
the Dacian hillfort of Piatra Roșie (Romania), journal of ancient History and archaeology 8, 1, 
134-143 (Doi: 10.14795, j.v8i1.622).

4. C. Găzdac, v. a. lăzărescu, s. Cociş, s.t. socaciu, Coins in archaeological context. (II) The civilian 
bath of the auxiliary fort from Sutor (Romania, Sălaj county), journal of ancient History and ar-
chaelogy, 8.3 2021, 74-101.

5. Găzdac, C., Ciută m.-m., Recovering cultural heritage. Forensic archaeology and numismatics – 
the Roman hoard from the Prisaca Hill (Romania), journal of ancient History and archaeology 8, 
1, 34-46 (Doi: 10.14795, j.v8i1.589).

6. Găzdac, C., lăzărescu, v.a., Cociş, s., socaciu, s.t., Coins in archaeological context (II). The civili-
an baths of the auxiliary fort from Sutor (Romania, Sălaj County), journal of ancient History and 
archaeology 8, 3, 74-101 (Doi: 10.14795, j.v8i3.666).

7. victor sava, adrian ursuţiu, The Late Bronze Age Gáva Pottery From The Lower Mureș, în journal 
of ancient History and archaeology, vol.8, no.2, 2021, p. 84 -128.

c) articole în reviste B+ – 18
1. vitalie Bârcă, Funerary Ditched Enclosures in the Sarmatian Funerary Ritual. Observations Regar-

ding Their Introduction, Distribution, Use, and Dating, Ziridava. Studia archaeologica 34, 2020, p. 
325-376.

2. sorin Cociş, Vitalie Bârcă, Brooches of type Almgren group VII, Series I, variation with headknob 
and vertical catchplate from the east and south-east of Romania (the Barbarian world), Epheme-
ris Napocensis XXX, 2020, p. 137-180.

3. C. Floca, Fl. Gogâltan, al. hegyi, p. Chiroiu, s. Forţiu, Using the water power in preindustrial Ba-
nat. A historical archaeology study on the Lower Timiș River. Ziridava. Studia archaeologica, 35, 
2021, 371-418.

4. K. Kоzma, Присутствие авар в Трансильвании.Хронология, мотивы, ерриториальные 
рамки, stratum plus, Chişinău, 5, 2020, 261-276, iSSN: 1857-3533. BDi (Scopus)

5. Găzdac, C., Tiberius Claudius Maximus, the captor of the Dacian king Decebalus – the most deco-
rated Roman intelligence officer. Romanian intelligence Studies Review 25, 144-155. (CNCS B).

6. Fl. Gogâltan, a. stavilă, The Late Bronze Age Settlement from Giroc (Timiș County). The 1992–
1993 archaeological excavations, în Ziridava. Studia Archaeologica, 34, 2020, 189–242.

7. Cl. munteanu, s. Cociş, Roman brooches found in Sibiu District, Brukenthal. acta Musei, XVi, 1, 
2021,121-131.

8. s. Nemeti, eugenia Beu-dachin, s. Cociş, On Displayed Writing. Bronze Inscriptions from Napoca. 
in: S. Nemeti (coord.), Writing, reading and literacy in Dacia, Studia universitatis Babeş-Bolyai, 
Historia, Vol. 65, Nr. 2, dec. 2020, 87-98. 

9. C. h. opreanu, v.-a. lăzărescu, A newmilitary diploma recentlyfound at Porolissum (Dacia Poro-
lissensis). EphemerisNapocensis 30, 2020, p. 295-308.

10. C. h. opreanu, Ephemeris Napocensis 30, în Ephemeris Napocensis, 30, 2020, p. 7-10.
11. C. h. opreanu, Commodus restitutor commerciorum. The Role of Palmyrene Trading Community 

at Porolissum, în Ephemeris Napocensis, 30, 2020, p. 79-100.
12. C. h. opreanu, F. taloş, The Cult Complex of Bel at Porolissum. A Historical and Architectural Per-

spective, în Ephemeris Napocensis, 30, 2020, p. 101-136.
13. C. h. opreanu, l. Ruscu, a Greek inscription from the Forum’s Basilica at porolissum, în Zeitschrift 

f. papyrologie und Epigraphik, 218, 2021, p. 127-132 (ERiH +)
14. Rustoiu a., m. egri, M. McCarty, G. t. Rustoiu, a. drăgan, E. powers, a. Georgescu, a.C. Căsălean, 

a. Turner, a. popa, The role of iron age settlements at oarda-Bulza in the agricultural exploitation 
of the middle Mureș valley. apulum 57, 2020, 93-112. 

15. Rustoiu a., Commentaria Archaeologica Et Historica (III). Chronology of the Dacian silver hoards. 
Ephemeris Napocensis 30, 2020, p. 11-38. https: doi.org, 10.33993, ephnap.2020.30.15

16. mihaela sanda salontai, The Reconstruction of the Parish Church in Cristian (Sibiu) in the Last 
Quarter of the 15th Century. În: Brukenthal acta Musei, XVi.2, 2021, pp. 323-337. 
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17. ioan stanciu, Archaeological evidence on land farming in the Someș river Plain– north-western 
Romania (1stcentury BC?). Ziridava. Studia archaeolgica 35, 2021, 127–138.

18. mihaela sanda salontai, Die Dominikanerobservanten in Siebenbürgen am Beispiel des Bistritzer 
Konvents. În: Zeitschrift für Siebenbürgische landeskunde, 43 (2020) (Böhlau Verlag, Köln Wei-
mar Wien), p. 106-119. (anuar indexat CEEol)

iv. Conferinţe organizate, susţinute - 63
a) Conferinţe organizate – 6
1. Rustoiu, M. Egri, a. Drăgan, Simpozionul național arheologia în Transilvania. De la cercetarea 

de teren la interpretare, Cluj-Napoca, 21.10.2021; link: http: www.arheologie-istoriaartei-cluj.ro, 
manifestari.htm 

2. M. Egri, a. Rustoiu, a. Drăgan, C. inel, archeoDanube Training Workshop, online, 10-11.06.2021; 
link: http: www.interreg-danube.eu, approved-projects, archeodanube, outputs 

3. Stanciu, „Slavs and their neighbors in the 1st millenium aD. Novi Sad 4–10, oct. 2021. internati-
onal Conference”; membru în comitetul de organizare (https: www.muzejvojvodine.org.rs, lat, 
arheoloska-konferencija-sloveni-i-njihovi-susedi-u-1-milenijumu-n-e, 

4. Rustoiu, M. Egri, a. Drăgan, lived lands. Communities, environment and land-use on the middle 
Mureş valley in the late iron age and Roman provincial period. Methods and theories. Workshop. 
alba iulia-Șeușa, 19-21 noiembrie 2021.

5. Firea, organizator din partea institutului (partener 4) a Conferinței internaționale artworks and 
Scientific investigations. an online Conference within the iD-art programme Framework (10 decem-
brie 2020) (Grant 53 pCCDi) (https: idart.utcluj.ro, images, documente, Conference_2020_dec.pdf)

6. Firea, organizator al Simpozionului Național „artă și Restaurare” din cadrul Zilelor academice 
Clujene Ediția 2021, institutul de arheologie și istoria artei, Cluj-Napoca, 20 octombrie 2021 (on 
line, Zoom) (http: arheologie-istoriaartei-cluj.ro, manifestari.htm)

b) participări la conferinţe internaţionale – 18
c) participări la conferinţe naţionale – 39

v. proiecte de cercetare, colaborări – 18
a ) proiecte internaţionale – 10
1. F. Gogâltan, partener la proiectul living together or apart? unravelling the development, internal 

organization and social structure of a complex Bronze age tell settlement at Toboliu, western 
Romania (https: ufg.phil-fak.uni-koeln.de, forschung, forschungsprojekte, toboliu-project). Grant 
Deutsche Forschungsgemeinschaft. universitatea din Köln (Germania). perioada 2021-2023. 
Cercetări sistematice de teren.

2. F. Gogâltan, partener la proiectul Sântana-Cetatea Veche. (https: www.goethe-university-frank-
furt.de, 74289888, S%C3%a2ntana_2018). universitatea Goethe Frankfurt am Main. perioada 
2018-2021. Cercetare arheologică.

3. v. a. lăzărescu, lider proiect de Colaborare cu university of Warsaw, Faculty of Geology în cad-
rul proiectului bilateral: The assessment of effectiveness of geophysical methods applied on the 
relics of Roman forts from the area of the North-Western limes sector of Dacia porolissensis with 
consideration of subsurface and hydrological conditions, durata protocolului bilateral 2021-2023. 
sorin Cociş, membru.

4. C. Firea, curator național pentru România în proiectul „arta gotică în Carpați” (expoziție și catalog 
proiectat în 2025). Colaborare cu Muzeul Național din Cracovia, pl.

5. C. Firea, Responsabil din partea română a proiectului Artsand Power in Contact Areas (Ortho-
doxyand Islam and Orthodoxyand Catholicism). Glorification of Power versus Contestation of Po-
wer, cuprins în cadrul acordului de Cooperare științifică dintre academia Română și academia 
Bulgară de Științe. (instituții partenere: academia Română, institutul de arheologie și istoria artei 
Cluj-Napoca, institutul de istorie „Nicolae iorga” București; academia Bulgară de Științe: institutul 
de istorie din Sofia, institutul limbii Bulgare, Sofia, institutul de istoria artei, Sofia, Centrul de 
Cercetări Cyrillo-Methodian, Sofia) ii (2020-2022).
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6. d. e. prioteasa, Membru în cadrul proiectului Routledge Handbook of Byzantium and the Danube 
Regions (13th–16th c.), coordonat de Maria alessia Rossi și alice isabella Sullivan. 

7. m. egri, Colaborator la proiectul Femine. iron age Female identity in the Southern Carpathian 
Basin, consultant științific, institute of archaeology Zagreb, 2018-2021.

8. a. Rustoiu, m. egri. co-directori ai grantului: apulum Roman Villae project; finanțat de SSHRC 
Canada; buget: 50855 CaD (33450 EuR); link: https: arvp.home.blog, about-arvp,  

9. a. Rustoiu. Membru în grantul internaţional FEMINE. Female identities in the Iron Age, (Željez-
nodobni ženski identiteti u južnom dijelu Karpatske kotline; FEMiNE (ip-06-2016-1749) finanţat 
de Croatian Scientific Foundation, director grant Marko Dizdar, institute of archaeology Zagreb. 
perioada: 2017-2021. Membrii: asja Tonc, Saša Kovačević, Hrvoje potrebica, Marija ljuština, alek-
sandar Kapuran, Carola Metzner-Nebelsick, aurel Rustoiu, Mathias Mehofer. http: www.arheolo-
gija.hr, ?p=10600

10. a. Rustoiu. Director grant de tip interreg. Danube Transnational programe, cod DTp3-413-2.2, 
eMS project nomber 413, cu titlul ARCHEODANUBE. Archaeological Park in urban areas as a tool 
for Local Sustainable Development. perioada: 2020-2022. Finanțat de uE: 100830 EuR. membrii: 
mariana egri, andreea drăgan. link: http: www.interreg-danube.eu, approved-projects, archeo-
danube,  

b) proiecte naţionale – 8
1. C. Cosma. Director grant, Echipament militar din Transilvania secolelor Vii-Vii, GaR - M- 2019 -ii-

2.6-1 41 1 5 .10.2019, 2019-2021.
2. F. Gogâltan. Mentor în cadrul grantului post-doc Giganții adormiți. Fortificațiile Epocii Bronzului 

(2000, 1900-900, 800 a.Chr.) din sud-vestul României - o abordare multidisciplinară geoarheolo-
gică. Cod proiect: pN-iii-p1-1.1-pD-2019-0939 (2020-2022). https: cercetare.uvt.ro, wp-content, 
uploads, 2014, 07, proiecte-derulare-2020.pdf

3. a. Rustoiu. Director grant: lived lands. Communities, environment and land-use on the middle 
Mureş valley in the late iron age and Roman provincial period. membrii în colectiv: mariana egri, 
andreea drăgan; finanţat de uEFiSCDi, https: uefiscdi.gov.ro, resource-825840-pce2020_-pro-
iecte-aprobate_stiinte-umaniste.pdf.

4. C. Firea. Din oct. 2019: Directorul Grantului academiei Române Pictorii Transilvaniei medievale și 
premoderne (sec. XIV-XVI): cel dintâi dicționar și preliminarii ale unei baze de date (Cod: GaR-uM- 
2019-Xiii-4.1-5). Finalizare: Decembrie 2021. Membrii: saveta pop. 

5. C. Firea; saveta pop. 2018-mai 2021: Membii ai echipei de cercetare a Grantului CNCSiS pCCDi: 
“Elaborating Complex Methodologies Regarding the attribution and authentication of Medieval 
and Early Modern paintings Belonging to the National Cultural Heritage” (project number pN-iii-
p1-1.2-pCCDi-2017-0812, 53pCCDi) (https: idart.utcluj.ro, ).

6. F. Gogâltan, membru în cadrul grantului Consideratii geochimice si izotopice asupra amplitu-
dinii poluarii cu metale in Europa central-estica in ultimii 7000 ani. Cod proiect: pN-iii-p4-iD-
pCE-2020-0914 (2021-2023).

7. F. Gogâltan, Bursă de cercetare oferită de Deutsche archäologisches institut (octombrie-decem-
brie 2021). obiectivul umărit este documentare în biblioteca Eurasien-abteilung Berlin. 

8. d. prioteasa, Curs de limba slavonă, Dan Slușanschi School for Classical & oriental languages, 4 
noiembrie, 2020-7 aprilie 2021.

vi. Rapoarte de interes public – 5
1. v. Bârcă, Raport de diagnostic archeologic intruziv pentru proiectul plan urbanistic Zonal și SF 

pentru „Dezvoltare infrastructură educațională (hub educațional) și de sănătate (unitate de 
sănătate — centru de excelență pentru protonoterapie), infrastructură sportivă (bază sportivă, 
bazin înot) și amenajare pădure-parc” în cartierul Borhanci, municipiul Cluj-Napoca.

2. s. Cociş, v. a. lăzărescu, Raport de Cercetare arheologică preventivă, autostrada Brașov – 
Târgu-Mureș – Cluj – oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești - Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B1: 
Mihăiești - Zimbor (km 12+580 - km 13+260) sat Sutor com. Zimbor (jud. Sălaj), (01.02.2021 – 
16.06.2021), 165 p. pentru Ministerul Culturii. 

3. C. Găzdac, Expertiza artefact antic la cererea Tribunalului județean Zalău.
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4. C. opreanu, Studiu istorico-arheologic porolissum în vederea elaborării unui puZ al sitului poro-
lissum, la solicitarea Consiliului județean Sălaj.

5. C. opreanu, Redactare text în română și engleză pentru 44 de panouri explicative amplasate pe 
traseele de vizitare din situl porolissum-proiect al Consiliului județean-Sălaj.

vii. premii obţinute – 3
b) in ţară – 3
1. 1. premiul ”George oprescu” al academiei Române pe anul 2018 (decernat decembrie 2020) 

acordat cărții Arta din România. Din preistorie în contemporaneitate, (coord. R. Theodorescu, M. 
porumb).

2. 2. premiul ”Vasile pârvan” al academiei Române pe anul 2019 (decernat decembrie 2021), sorin 
Cociş.

3. 3. premiul ”George Barițiu” al academiei Române pe anul 2019 (decernat decembrie 2021), aurel 
Rustoiu.

viii. Citări ale lucrărilor in 2021
a) Google scholar 317

anexa 2:

Rezultatele centralizate ale 
institutului de arheologie şi istoria artei Cluj pentru anul 2021

Resurse umane articole publicate Cărți/capitole premii
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Colectivul de cercetători ai institutului institutului de Cercetări Socio-umane „Gheorghe Șincai” din Târgu-
Mureș care a raportat activitatea științifică pentru anul 2021 a avut următorul personal:

1. Dr. Sigmirean Cornel CS i– director
2. Dr. habil. Teodor Corina CS ii – secretar ştiinţific
3. Dr. Sălcudeanu Nicoleta CS ii
4. Dr. Simon Zsolt CS iii 
5. Dr. Zăloagă Marian CS iii
6. Dr. Nistor Eugeniu CS iii 
7. Dr. Boldea iulian CS ii
8. Dr. Hațegan Corina Elena CS
9. Dr. Şincan anca Maria CS
10. Dr. Costea Maria CS
11. Dr. Biliuță ionuț-Florin CS
12. Scurtu Tatiana CS
13. Dr. Martiniuc Narcis Mihai aC
14. Dr. Truța Ferencz iozsef aC
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Raportarea Rezultatelor activităţii de cercetare  
conform solicitărilor din anexa 2 (academia Română)

i. membrii colectivului de cercetători
1. Total cercetători – 14
2. Cu Doctorat – 13
3. Conducători doctorat – 3

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 58

a) Capitole publicate în străinătate – 8
1. ionuţ Biliuţă, „Taking archives out of the Holocaust Research: The Case of the orthodox perpet-

rators in Contemporary Romania” în adina Babeș, ana Bărbulescu (eds.), Borderlands: Archives, 
Holocaust Research, and Education, Wilmington: Vernon press, 2021, pp.263-291.

2. eugeniu Nistor, „a critical analysis of Blaga’s cultural theory about the „mioritic space” / o analiză 
critică a teoriei culturale a lui lucian Blaga despre „spaţiul mioritic”, (18 pagini B5), în vol. Huma-
nities in the Spotlight. Studies of literary criticism and discourse analysis, philosophy of culture, 
history, linguistics and the teaching of specialized languages, coordonator: luminiţa Chiorean, 
lap lambert aacademic publishing, Beau-Bassin, Mauritius, 2021 (în curs de apariţie). 

3. Cornel sigmirean, „peregrinația academică” și aventura cunoașterii”, în vol. Teme și metode de 
cercetare în istorie și filologie, coord.: Sorin Șipoș, Dan octavian Cepraga, Milano, Editura Kritori-
on, 2021.

4. Cornel sigmirean, „un mito nazionale: Nicolae iorga e i romeni di Transilvania all’inizio del Ven-
tesimo secolo” / „un mit național: Nicolae iorga și romanii din Transilvania la începutul secolului 
XX”, în Ritratto di Nicolae Iorga. Storico, uomo di cultura, patriota. A ottant’anni dalla sua tragica 
scomparsa, a cura di Giuseppe Motta e Roxana Mihaly, Roma, Edizione Nuova Cultura, 2021, pp. 
41-52.

5. anca șincan, „if sex were a factor… The Securitate archives and issues of morality in Documents 
Related to Religious life”, în james Kapalo, Kinga povedak, The Secret Police and the Religious 
Underground in Communist and Post-Communist Eastern Europe, londra, Routledge, 2021, pp. 
302-315. 

6. anca șincan, „Go-Betweens and intersections: The Communist inspectors for Religious Denomi-
nations”, a Case Study în lavinia Stan, lucian Turcescu, Church Reckoning with Communism in 
Post-1989 Romania, lexington Books, lanham MD, uS, 2021, pp. 29-49.

7. simon Zsolt, „The financial administration of the parish church of Brașov (Kronstadt/Brassó) in 
the 16th century”, in: Common Man, Society and Religion in the 16th century/Gemeiner Mann, 
Gesellschaft und Religion im 16. jahrhundert. piety, morality and discipline in the Carpathian Ba-
sin/Frömmigkeit, Moral und Sozialdisziplinierung im Karpatenbogen, Ed. ulrich Wien. (Refo500 
academic Studies 67) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2021, pp. 205-228. (Raportat în 2020 
- după informațiile primite de la editură - că va apărea în noiembrie 2020.)

8. marian Zaloaga, „The Hunger for News among Transylvanian Saxons during the Great War”, 
(Frankfurt et alii, peter lang Verlag), 19 pag. a4 în curs de publicare.

b) Cărţi/capitole publicate de editura academiei Române – 3
1. iulian Boldea, Ion Barbu, O sută şi una de poezii (antologie, studiu introductiv şi selecţie de refe-

rinţe critice de iulian Boldea), Editura academiei, Bucureşti, 2021 (în curs de apariţie).
2. eugeniu Nistor, „Concepte şi structuri de idei în filosofia lui Constantin Noica (o schiţă recapi-

tulativă)”, în vol. Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru”, coordonatori: alexandru 
Surdu, Mona Mamulea, ovidiu G. Grama, Editura academiei Române, Bucureşti, 2019, pag. 118-
124, iSSN 224-7853 (articol neraportat în 2020).

3. Cornel sigmirean, „Elite, națiune și proiecte naționale în Balcani” în vol. Sub semnul datoriei si 
implinirii. Studia in honorem Dorina Rusu, coord. ioan Bolovan, ioan-aurel pop, victor spinei. 
Bucureşti, Editura academiei Române, 2021, pp. 83-89; 
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c) Cărţi/capitole publicate în ţară – 47
1. Berekméri Árpád Róbert, lászló lóránt, pál-antal sándor, sebestyén mihály, simon Zsolt (ed.), 

Maros megye és Marosvásárhely történetéből (Din istoria județului Mureş și a Târgu Mureșului), 
vol. V, Târgu Mureș, Editura Mentor Könyvek, 2021, 410 pag. 

2. ionuţ Biliuţă, „Renașterea filocalică: o reacție anti-iluministă sau un răspuns ascetic ortodox la re-
formele bisericești petrine?”, în liviu Boar, ioan Bolovan, laura Stanciu (coord.), Şcoală, Biserică, 
Stat și Națiune în istoria României. Omagiu Profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei de 
65 de ani, Editura academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2021, pp. 71-91. 

3. ionuţ Biliuţă, „o teologie vie a pocăinței: Canonul cel Mare al Sfântului andrei, arhiepiscopul 
Cretei (†740), Comentariul la Canonul cel Mare al lui acachie Savaitul, și locul acestora în cadrul 
spiritualității ortodoxe contemporane”, studiu introductiv la Cuviosul Acachie Sinaitul, Comenta-
riu la Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, Viața în Hristos 15, Editura Doxologia, iași, 
2021, pp. 7-49 (în curs de apariție).

4. iulian Boldea, „The past as a Form of life”, în vol. iulian Boldea (coord.), The Reflexes of Globali-
sation. Identity and Dialogue in an Intercultural World, arhipelag XXi press, 2021, iSBN: 978-606-
93691-3-5.

5. iulian Boldea, „lumea scriitorului, scriitura ca lume”, în vol. Scriitorul şi lumea (coord. irina pe-
traş), Editura Şcoala ardeleană, Cluj-Napoca, 2021, iSBN iSBN 978-606-797-538-3, p. 51-58.

6. iulian Boldea, „Dostoievski. paradoxurile identitare ale personajului”, în volumul Recitindu-l pe 
Dostoievski, Editura litera, București, 2021, iSBN 978-606-337-785-3.

7. iulian Boldea, „alexandru Macedonski – a tragic consciousness of poetry”¸ în vol. Humanities in 
the Spotlight. Journey into the World of Humanities, Editura presa universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2021, iSBN 978-606-37-1319-4

8. iulian Boldea, „Contemporary Romanian prose. Between Reality and Fiction”, în vol. iulian Bol-
dea, Cornel Sigmirean, Dumitru-Mircea Buda (Editors), Reading Multiculturalism. Human and So-
cial Perspectives, arhipelag XXi press, Tîrgu Mureş, 2021, iSBN: 978-606-93691-9-7

9. iulian Boldea, „ipostaze feminine în nuvelistica lui ion agârbiceanu” în volumul Între tradiție și 
modernitate: elitele din România în „secolul cel scurt” (1918-1989), Cornel sigmirean (coord), 
(volum în curs de apariţie).

10. maria Costea, simion Costea (coordonatori), Diplomație și actori geopolitici în epoca interdepen-
denței complexe, Cluj Napoca, Editura Napoca Star, 2021, 251 pagini, iSBN 978-606-062-223-9.

11. maria Costea, „România și diplomația europeană: petițiile partidului Maghiar din Transilvania pri-
vind școlile confesionale în arhivele Bruxelles-ului”, în volumul Între tradiție și modernitate: elitele din 
România în „secolul cel scurt” (1918-1989), Cornel sigmirean (coord), (volum în curs de apariţie).

12. Corina haţegan, „The other dictator - Elena Ceausescu. Between the official image(printed press) 
and testimonies of the entourage”, în International Conference Globalization, Intercultural Dia-
logue and National Identity (GIDNI – 8, History), iulian Boldea (ed.), arhipelag XXi press, Târgu 
Mureș, 2021, pp. 191-198. 

13. Corina haţegan, „The Working Class and propaganda’s Discourse in the Socialist (Social De-
mocratic and Comunist) printed press”, în Literature, Discourse And Multicultural Dialogue (lDMD 
9), i. Boldea, C.sigmirean, d.Buda (ed.), arhipelag XXi press, Târgu Mureș, 2021, pp. 137-147.

14. Narcis martiniuc, „Religie și știință în opera mitropolitului alexandru Nicolescu”, în volumul Între 
tradiție și modernitate: elitele din România în „secolul cel scurt” (1918-1989), Cornel sigmirean 
(coord), (volum în curs de apariţie).

15. Narcis martiniuc, „o <<vizitațiune canonică>> în Maramureș la 1913. Realități socio – culturale 
și descrieri etnografice”, în Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI – 8, 
History...), iulian Boldea (ed.), arhipelag XXi press, Târgu Mureș, 2021, pp. 199-214.

16. Narcis martiniuc, „Mineralogists and alchemists Visiting the Transylvanian Mines: the Cases of jac-
ques Bongars și Felician de Herberstein”, în Literature, Discourse and Multicultural Dialogue (lDMD 
9), i. Boldea, C.sigmirean, d.Buda (ed.), arhipelag XXi press, Târgu Mureș, 2021, pp.126-136.

17. eugeniu Nistor, „Blagian philosophy and the cultural method / Filosofia blagiană şi metoda cul-
turală”, în Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI – 8, History...), iulian 
Boldea (ed.), arhipelag XXi press, Târgu Mureș, 2021, pp.

18. eugeniu Nistor, „lucian Blaga – biografie şi destin”, ediţia a iii-a, revizuită şi adăugită, Târgu-Mu-
reş, Editura ardealul, 2021, 93 pagini, iSBN 978-606-8372-71-6.
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19. eugeniu Nistor, „lucian Blaga - biografia e destino”, ediţia a ii-a, traducere în limba italiană de 
Fabio Melano, Târgu-Mureş, Editura ardealul, 2021, 89 pagini, iSBN 978-606-8372-63-1.

20. eugeniu Nistor, „Filosofie şi spiritualitate în Transilvania, în vol. Şcoală, biserică, stat şi naţiune în 
Istoria României. Omagiu profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei de 65 de ani, coor-
donatori: liviu Boar, ioan Bolovan, laura Stanciu, Editura academia Română – Centrul de Studii 
Transilvane, Cluj-Napoca, 2021, pp. 63-70, iSBN 978-606-038-013. 

21. eugeniu Nistor, „Dramaturgie, poezie, filosofie”, în vol. Lucian Blaga – Zamolxe, mister păgân, 
ediţie anastatică, îngrijitor de ediţie şi postfaţă Eugeniu Nistor, Editura ardealul, Târgu Mureş, 
2021, pp. 81-92, iSBN 978-606-8372-69-3.

22. eugeniu Nistor, „În loc de încheiere”, în vol. Constantin Cubleşan – Lucian Blaga dramaturgul. 
Eseuri, ediţia a iii-a, cu o postfaţă de Eugeniu Nistor, Editura ardealul, Târgu Mureş, 2021, pp. 
137-140, iSBN 978-606-8372-67-9;

23. eugeniu Nistor, „lumea, literatura şi pandemiile”, în vol. Scriitorul şi Lumea, antologie gândită de 
irina petraş, Editura Şcoala ardeleană, Cluj-Napoca, 2021, pp. 281-287, iSBN 978-606-797-700-4.

24. eugeniu Nistor, „postfaţă”, în vol. Virgil pană – Cot la cot / Vállvetve – Restituiri literare româ-
no-maghiare, Editura ardealul, Târgu Mureş, 2021, pp. 233-234, iSBN 978-606-8372-78-5.

25. eugeniu Nistor, „Relaţia etnografie-filosofie în publicistica lui lucian Blaga”, în vol. Ultimul Blaga, 
coordonatori: Florin lobonţ, Marian Vasile, Valeriu Sofronie, Editura universitară, Bucureşti, 
2021, pp. 184-194, iSBN 978-606-28-1266-9.

26. eugeniu Nistor, „polemicele lui lucian Blaga cu Constantin Rădulescu-Motru şi filosofii „scientiş-
ti”, în volumul Între tradiție și modernitate: elitele din România în „secolul cel scurt” (1918-1989), 
Cornel sigmirean (coord), (volum în curs de apariţie).

27. Nicoleta sălcudeanu, „Modernism / antimodernism – aspecte paradoxal”, în volumul Între tra-
diție și modernitate: elitele din România în „secolul cel scurt” (1918-1989), Cornel sigmirean 
(coord), (volum în curs de apariţie).

28. Nicoleta sălcudeanu, „interwar Cultural paradoxes”, în Literature, Discourse and Multicultural 
Dialogue (lDMD 8), i. Boldea, C.sigmirean, d.Buda (ed.), arhipelag XXi press, Târgu Mureș, 2020, 
pp.158-161.

29. Nicoleta sălcudeanu, „Ethnic and Religious in interwar Romanian literary life”, în Literature, 
Discourse and Multicultural Dialogue (lDMD 9), i. Boldea, C.sigmirean, d.Buda (ed.), arhipelag 
XXi press, Târgu Mureș, 2021, pp.72-75.

30. Nicoleta sălcudeanu, „Mutations of Human Values”, în Globalization, Intercultural Dialogue and 
National Identity (GIDNI – 8, Literature), iulian Boldea (ed.), arhipelag XXi press, Târgu Mureș, 
2021, pp. 124-127.

31. Cornel sigmirean, „la Svinica, în Slovacia, pe urmele lui Gheorghe Șincai”, în vol. Petru Maior și 
prietenii, Editura Mega, 2021, pp.141-148, iSBN: 978-606-020-177-9;

32. Cornel sigmirean, „petru Maior în perioada studiilor”, în vol Maramureș, promotor al culturii și 
identității românești în lume, coordonat de acad. Emil Burzo, Baia Mare, ideal& Strategic MEDia, 
2021, p. 155-162.

33. Cornel sigmirean, „italia, romanitatea și nașterea națiunii moderne la intelectualii ardeleni de 
la mijlocul secolului al XiX-lea”, în vol. Dumitru Preda, la 70 de ani. De la istorie la diplomație în 
serviciul neamului românesc, coord. ioan lăcătușu, Vasile Stanciu și Ciprian Hugianu, Sfântu Ghe-
orghe, Editura Eurocarpatica, 2021, pp.39-52;

34. Cornel sigmirean, „arhive și istorie-ioan Ranca”, în ioan Ranca, Vasile lechințan, ioan lăcătușu, 
Românii din fostele scaune secuieşti (secolele XVI-XXI) Atestări documentare, conscripţii, statistici, 
recensăminte, Sfântu Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2021, p. 24-27;

35. Cornel sigmirean, „The path to Knowledge in History and the avatars of archives’ Research”, în 
Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI – 8, History...), iulian Boldea 
(ed.), arhipelag XXi press, Târgu Mureș, 2021, pp. 21-26.

36. Cornel sigmirean, „”luceafărul” Magazine in its Budapest period: Genesis and ideological op-
tions”, în Literature, Discourse And Multicultural Dialogue - ediţia a noua (lDMD 9), i. Boldea, 
C.Sigmirean, D.Buda (ed.), arhipelag XXi press, Târgu Mureș, 2021, pp.6-10.

37. Cornel sigmirean, „Studente românce la universitățile din Europa la sfârșitul secolului al XiX-lea și 
începutul secolului al XX-lea)” în vol. „Femeia între tradiția și modernitatea românească”, coord. 
Daniela Deteșan și Claudia Sabău (volum în curs de apariţie).
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38. Cornel sigmirean (coord), „Destinul politic al elitei românești din Transilvania în perioada inter-
belică”, în volumul Între tradiție și modernitate: elitele din România în „secolul cel scurt” (1918-
1989), (volum în curs de apariţie).

39. anca șincan, „Vânare de vânt: Radiografierea clandestinității greco-catolice în ultima decadă a 
regimului comunist de către Securitate în operațiunea „apelul”, în liviu Boar, ioan Bolovan, laura 
Stanciu (ed.), Şcoală, biserică, stat și națiune Omagiu profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea 
vârstei de 65 de ani, academia Română, Centru de Studii Transilvane, 2021, pp. 543-558

40. anca șincan, „Scriindu-le istoria: materiale istoriografice despre greco-catolici în dosarele Secu-
rității”, în volumul Între tradiție și modernitate: elitele din România în „secolul cel scurt” (1918-
1989), Cornel sigmirean (coord), (volum în curs de apariţie).

41. Corina teodor, „Romanian authors on the History of Medicine patterns in the late 19TH Century 
and The Early 20TH Century”, în vol. Humanities in the Spotlight, coord. luminița Chiorean și 
Cristina Nicolae, Cluj-Napoca, presa universitară Clujeană, 2021, (sub tipar).

42. Corina teodor, „Divergențe istoriografice și confesionale între anii 1931-1940”, în volumul Între 
tradiție și modernitate: elitele din România în „secolul cel scurt” (1918-1989), Cornel sigmirean 
(coord), (volum în curs de apariţie).

43. Ferencz iozsef truţa, „Medicina populară și terapeutica empirică în perioada interbelică. Expresii 
ale unei societăți în tranziție”, în volumul Între tradiție și modernitate: elitele din România în „se-
colul cel scurt” (1918-1989), Cornel sigmirean (coord), (volum în curs de apariţie).

44. Ferencz-iozsef truţa, „prolegomena to the Study of Theories Regarding the improvement of Nati-
on in interwar Romania”, în Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI – 8, 
History...), iulian Boldea (ed.), arhipelag XXi press, Târgu Mureș, 2021, pp. 215-230.

45. simon Zsolt, „Despre nașterea modernității: bugetul orașului Târgu Mureș în a doua jumătate a 
sec. al 18-lea”, în volumul Conferinței Naționale Între tradiție și modernitate: elitele din România 
în „secolul cel scurt” (1918-1989), Cornel sigmirean (coord), (volum în curs de apariţie).

46. simon Zsolt, „Brassó adózása 1527 és 1550 között” („impozitarea Brașovului între 1527 și 1550”), 
în volumul Conferinței memoriale Imreh István, Ed. Fejér Tamás, pál judit, oborni Teréz. Cluj-
Napoca, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021, pp. 379-400. 

47. simon Zsolt, „obligațiile militare ale Târgu Mureșului în Evul Mediu și în epoca principatului”, în Li-
terature, Discourse And Multicultural Dialogue - ediţia a noua (lDMD 9), 2021 (în curs de publicare).

iii. articole publicate – 32
a) articole în reviste isi din străinătate – 2

1. ionuţ Biliuţă, “Constructing fascist hagiographies: The genealogy of the prison saints movement 
in contemporary Romania”, Contemporary European History (Decembrie 2021): 1-21 (publicat 
inițial online);

2. ionuţ Biliuţă, Recenzie, Roland Clark, Sectarianism and Renewal in 1920s Romania: The Limits 
of Orthodoxy and Nation-Building (londra: Bloomsbury, 2020), Church History 90: 4 (Decembrie 
2021), în curs de publicare.

b) articole în reviste isi din România – 1
1. Cornel sigmirean, „petru Maior: intellectual itinerary: Blaj–Rome–Vienn”, în Transylvanian Re-

view /Revue de Transylvanie , Vol. XXX No. 2 Summer 2021, 19-30.

c) articole în reviste B+ – 29
1. ionuţ Biliuţă, “The unwilling Witnesses”, în Balkanistic Forum, 21:2 (2021), Seminar for Balkan 

Studies and Specialization, universitatea de Sud-Vest “Neofyt Rilski”, Blagoevgrad, (Bulgaria), pp. 
376-380, iSSN: 1310-3970

2. iulian Boldea, „The History of literature between Diachrony and axiology”, în revista Journal of 
Romanian Literary Studies, nr. 24, 2021, p. 20-28, iSSN 2248-3004 – (CEEol)

3. iulian Boldea, „Confession and Trauma. The poetry of Constanţa Buzea”, în revista Journal of 
Romanian Literary Studies, nr. 25, 2021, p. 32-39, iSSN 2248-3004 – (CEEol)

4. iulian Boldea, „Folclorul. o perspectivă postmodernă”, în revista Vatra, nr. 1-2, 2021, p. 90-92, 
iSSN 1220-6334 – (CEEol)
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5. iulian Boldea, „În labirintul senzorialităţii citadine”, în revista Vatra, nr. 1-2, 2021, p. 92-94, iSSN 
1220-6334 – (CEEol) 

6. iulian Boldea, „Dincolo de unduirile liniștii”, în revista Vatra, nr. 3-4, 2021, p. 140-142, iSSN 1220-
6334 – (CEEol)

7. iulian Boldea, „orgoliul umil al confesiunii”, în revista Vatra, nr. 5-6, 2021, p. 141-143, 7. iSSN 
1220-6334 – (CEEol)

8. iulian Boldea, „Solomon Marcus. limbajul matematicii şi universul poeziei”, în revista Limba 
română (Chişinău), nr. 2, 2021, p. 117-123, iSSN 0235-9111

9. iulian Boldea, „Eseistica lui Nicolae iorga”, în revista Limba română (Chişinău), nr. 3, 2021, p. 75-
84, iSSN 0235-9111

10. iulian Boldea, „proza românească de azi. Secvențe, tipologii şi forme narative”, în Anuarul Insti-
tutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, XXiV, Târgu Mureș, 2021, pp. 320-331, iSSN 
1454 – 5284 – (CEEol, ERiH pluS, EBSCo)

11. iulian Boldea, „idealul lecturii critice”, în revista Vatra, nr. 6-7, 2021, p. 141-143, iSSN 1220-6334 
– (CEEol)

12. iulian Boldea, Exerciţii de luciditate, în revista Vatra, nr. 9, 2021, p. 141-143, iSSN 1220-6334 – 
(CEEol)

13. iulian Boldea, „Fragmente despre irealitatea imediată”, în revista Journal of Romanian Literary 
Studies, nr. 26, 2021 – (CEEol)

14. iulian Boldea, „leon Volovici. Textul şi contextul etic”, în revista Limba română (Chişinău), nr. 5, 
2021, p. 117-121, iSSN 0235-9111 – (CEEol)

15. iulian Boldea, „Sub zodia totalităţii”, în revista Vatra, nr. 10-11, 2021, p. 109-112, iSSN 1220-6334 
– (CEEol)

16. iulian Boldea, „De la concept la empatie şi viceversa”, în revista Vatra, nr. 12, 2021, p. 19-21, iSSN 
1220-6334 – (CEEol)

17. iulian Boldea, Mircea Zaciu, „The Fascination of Reading”, în revista Journal of Romanian Literary 
Studies, nr. 27, 2021, p.9-14 – (CEEol)

18. Corina haţegan, „publicistica socialistă/social democrată din România (1907-1930)”, în Anuarul 
Institutului de Cercetări Socio - Umane „Gh.Şincai”, vol. XXiV, Tg. Mureș, 2021, pp. 86-121, iSSN 
1454 - 5284 – (CEEol, ERiH pluS, EBSCo)

19. Narcis martiniuc, „Religie și știință în opera Mitropolitului alexandru Nicolescu”, în Anuarul Ins-
titutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, XXiV, Târgu Mureș, 2021, pp. 62-84, iSSN 
1454 - 5284 – (CEEol, ERiH pluS, EBSCo)

20. eugeniu Nistor, „Filosofia blagiană şi cunoaşterea prin metafore”, în revista de literatură Cuvânt 
românesc, 2020, anul iii, nr. 4 – semestrul i / 2021, Madrid / Spania, pp. 6-10, iSSN 2659-9929.

21. eugeniu Nistor, „lucian Blaga, sobre las categorias estilisticas del alma rumano” / „lucian Blaga 
şi categoriile stilistice ale sufletului românesc”, în Revista bilingue de historia, literatura, filosofia 
y arte Dacica latinitas, nr. 1(5) / 2020, pp. 5-23, Editor: asociacion Cultural „juan Ramon jimenez 
y lucian Blaga”, Madrid / Spania, iSSN 2444-9849 (articol neraportat pe anul 2020).

22. eugeniu Nistor, „Dezbaterea interbelică de idei şi polemicile lui lucian Blaga cu „gândiriştii”, în 
Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, nr. XXiii / 2020, pp. 73-91, iSSN 
1454-5284, (articol neraportat pe anul 2020) – (CEEol)

23. eugeniu Nistor, „Diferenţialele divine” – expresie a maximei eflorescenţe a imaginarului filosofic 
blagian”, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, nr. XXiV / 2021, pp. 
331-357, iSSN 1454-5284 – (CEEol, ERiH pluS, EBSCo)

24. Nicoleta sălcudeanu, „Marea crăpelniță culturală”, în revista Vatra, nr. 2-3 / 2021, (articol dedi-
cat celor mai recente volume de ”jurnal” aparținând lui Mircea Zaciu), iSSN 1220-6334 – (CEEol) 

25. Ferencz-iozsef Truța, „perspective comparate privind eugenia și religia” în Anuarul Institutului de 
Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, vol. XXiV/2021, pp. 36-61. iSSN 1454 - 5284 – (CEEol, 
ERiH pluS, EBSCo)

26. Corina teodor, „Contribuția istoricului Keith Hitchins la cunoașterea istoriei ecleziastice a români-
lor ardeleni”, în Acta Marisiensis. Seria Historia, 2021, sub tipar.

27. marian Zăloagă, „Biserica Evanghelică din România și agenda germanității din străinătate. o relec-
tură a revistei culturale „ostland” (ii), în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe 
Sincai” , nr. XXiV, Târgu Mureș, 2021, pp 122-165, iSSN 1454 - 5284 – (CEEol, ERiH pluS, EBSCo)
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28. simon Zsolt, „Veniturile şi cheltuielile domeniului Bran la începutul sec. al XVi-lea” [a törcsvári 
váruradalom bevételei és kiadásai a 16. század elején], în Acta Marisiensis. Seria Historia 2, 2020, 
pp. 17–39. (fiind publicat după trimiterea raportului din 2020, acolo nu a fost listat.)

29. simon Zsolt, „Wages and prices in late Medieval Braşov/Brassó/Kronstadt”, în Anuarul Institutu-
lui de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, Târgu Mureş, XXiii, 2020, pp. 137-155. (nerapor-
tat în 2020) (CEEol, ERiH pluS, EBSCo)

iv. Conferinţe organizate/susţinute – 76
a) Conferinţe organizate – 10
1. Conferinţa științifică internaţională Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, 

Editia a Viii-a, Târgu Mureș, 22-23 mai 2021, organizată de institutul de Studii Multiculturale al-
pha, institutul de Cercetări Socio-umane „Gheorghe Şincai” al academiei Române, universitatea 
„Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș. 

2. Colocviul Zilelor Andrei Şaguna, ediția a XXiX-a, 24 iunie – 4 iulie 2021, organizat de Centrul Euro-
pean de Studii Covasna – Harghita Sf. Gheorghe, institutul de Cercetări Socio-umane „Gheorghe 
Șincai” Tg. Mureș, Episcopia ortodoxă a Covasnei şi Harghitei.

3. Festivalului internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XXI-a, Târgu Mureş, 12-15 august 2021, organi-
zat de academia Română – institutul de Cercetări Socio-umane „Gheorghe Şincai” şi institutul de 
Filosofie şi psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” Bucureşti, Societatea Scriitorilor Mureşeni 
- Editura ardealul, uniunea Scriitorilor din România – Filiala Tg. Mureș, în parteneriat cu primăria 
Municipiului Târgu Mureş, Studioul Radio România Tg. Mureș.

4. Manifestarea științifică Colocviile revistelor mureşene de cultură şi de științe umaniste şi Gala 
premiilor literare şi filosofice, ediţia a Viii-a, Târgu Mureș, 2-5 septembrie 2021, organizat de So-
cietatea Scriitorilor Mureşeni - Editura ardealul, în parteneriat cu academia Română – institutul 
de Cercetări Socio-umane „Gheorghe Şincai” şi institutul de Filosofie şi psihologie „Constantin 
Rădulescu-Motru” Bucureşti, primăria Municipiului Târgu Mureş, Studioul Radio România Tg.Mu-
reș, uniunea Scriitorilor din România – Filiala Tg. Mureș.

5. Simpozionul Național „Constantin Rădulescu-Motru”, ediția a Vi-a, Târgu Mureș, 9-12 septembrie 
2021, organizat de academia Română – institutul de Cercetări Socio-umane „Gheorghe Şincai” 
şi institutul de Filosofie şi psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” Bucureşti, primăria Munici-
piului Târgu Mureş, Studioul Teritorial Radio România Tg.Mureș, Societatea Scriitorilor Mureşeni 
- Editura ardealul.

6. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. 
Civilizaţie, Ediţia a XXVii-a, izvorul Mureșului, 24-25 septembrie 2021, organizat de Centrul Euro-
pean de Studii Covasna – Harghita Sf. Gheorghe, institutul de Cercetări Socio-umane „Gheorghe 
Șincai” Tg. Mureș, institutul de istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca. 

7. Conferință Națională Între tradiție și modernitate: elitele din românia în „secolul cel scurt (1918-
1989), organizată de institutul de Cercetări Socio-umane „Gheorghe Șincai” al academiei Româ-
ne, în cadrul Zilelor academice Clujene, 8 octombrie 2021.

8. Medalion cultural: Trei decenii de apariție a revistei de filosofie și literatură „Târnava” (1991-
2021), ediția a V-a, Târgu Mureș, 29-30 octombrie 2021, organizat de Societatea Scriitorilor Mu-
reşeni și Editura ardealul în parteneriat cu institutul de Cercetări Socio-umane „Gheorghe Şincai” 
al academiei Române, uniunea Scriitorilor din România – Filiala Tg. Mureș, Biblioteca județeană 
Mureș, uMFST Tg.Mureș- Facultatea de Științe și litere „petru Maior”, Revista de filosofie și lite-
ratură „Târnava”.

9. Conferința științifică internațională Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Ediția a iX-a, 
Târgu Mureș, 11-12 decembrie 2021, organizată de institutul de Studii Multiculturale alpha, insti-
tutul de Cercetări Socio-umane „Gheorghe Șincai” al academiei Române, universitatea „Dimitrie 
Cantemir” din Târgu Mureș. 

10. Simpozion Național Ion C. Brătianu și liberalismul românesc, Târgu Mureș, 24 noiembrie 2021, or-
ganizat de institutul de Cercetări Socio-umane „Gh.Șincai”, Biblioteca județeană Mureș și primă-
ria Municipiului Târgu Mureș.

b) participări la conferinţe internaţionale – 30
c) participări la conferinţe naţionale – 36
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v. proiecte de cercetare/colaborări –10
a ) proiecte internaţionale – 2
1. marian Zăloagă, EEa & Norway Grants intitulat „The Role of the Romanian orthodox Church in Social 

integration of Roma people: Towards a participatory approach”, cod Ro-No-2019-0586, Coordona-
tori: universitatea „lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu ViD Specialized university (Norvegia).

2. ionut Biliuta, bursă de cercetare (1 octombrie 2021 – 1 iulie 2022), la institutul de Studii avan-
sate al academiei poloneze (Varșovia, polonia) pe tema: “The „Saints of the Communist prisons”: 
Fascism, underground orthodoxy, and Hagiography in post-Communist Romania.” 

b) proiecte naţionale – 7
1. proiectul cultural: Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XXi-a, Târgu-Mureş, Director de 

proiect: eugeniu Nistor, contract de finanţare nr.56759/09.08.2021, de la primăria Municipiului 
Târgu-Mureş, în parteneriat cu iCSu „Gheorghe Şincai”, 12-15 august 2021

2. proiectul cultural: Colocviile revistelor de cultură şi de ştiinţe umaniste şi Gala premiilor literare şi 
filosofice, ediţia a Viii-a, Târgu-Mureş, Director de proiect: eugeniu Nistor, contract de finanţare 
nr.56755/09.08.2021, de la primăria Municipiului Târgu-Mureş, în parteneriat cu iCSu „Gheorghe 
Şincai”, 2-5 septembrie 2021.

3. proiectul cultural: Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru”, ediţia a Vi-a, Târgu-Mu-
reş, Director de proiect: eugeniu Nistor, contract de finanţare nr.56760 /09.08.2021, de la primă-
ria Municipiului Târgu-Mureş, în parteneriat cu iCSu „Gheorghe Şincai”, 9-12 septembrie 2021.

4. proiect de cercetare: Socotelile din epoca premodernă ale bisericii reformate din Târgu Mureș. I. 
1638–1670, director de proiect: Simon Zsolt, Societatea Muzeului ardelean, septembrie 2020 – 
ianuarie 2021.

5. proiect de cercetare: Socotelile din epoca premodernă a bisericii reformate din Târgu Mureș. II. 
1671–1680, director de proiect: simon Zsolt, academia Maghiară, iunie–noiembrie 2021.

6. proiect de cercetare: Povești din Transilvania. Jocul Fecioresc în arhiva patrimoniului universal, în 
parteneriat cu asociația de Dezvoltare intercomunitară a Văii Târnavelor, director sergiu Zereş, 1 
sept-15 noiembri, finanțat de aFCN.

7. anca șincan, Bursa de cercetare: Centrul de Cercetare Ecumenica Sibiu (martie – iunie 2021) 
pentru cercetarea „in the absence of men: How women took over underground religious commu-
nities in 1950s Romania”.

vii. premii obţinute – 3
b) in ţară – 3
1. Cornel Sigmirean - Cetăţean de onoare al Municipiului Târgu Mureș
2. iulian Boldea - distincţie de excelenţă, acordată de universitatea „apollonia” din iaşi, martie 2021
3. Eugeniu Nistor – distincţia de excelenţă – din partea primăriei Municipiului Sebeş şi a Centrului 

Cultural „lucian Blaga”, „în semn de recunoştinţă pentru prestigioasa activitate de promovare a 
operei lui lucian Blaga”, acordată în cadrul Festivalului „lucian Blaga”, 9-11 iulie, 2021.

viii. Citări ale lucrărilor in 2021
a) Google scholar – 131

anexa 2:

Rezultatele centralizate ale 
institutului de Cercetări socio-umane „Gh.șincai” din târgu mureş pentru anul 2021

Resurse umane articole publicate Cărți/capitole premii
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Colectivul de cercetători ai institutului de Calcul „Tiberiu popoviciu” care a raportat activitatea științifică 
pentru anul 2021 a avut următorul personal:

1.  Dr. Cătinaș Emil  CS i – director
2. Dr. precup Radu CS i
3.  Dr. agratini octavian CS i
4.  Dr. Gheorghiu Călin CS i
5.  Dr. rer. nat. habil. Suciu Nicolae CS i
6.  Dr. Crăciun Maria CS i
7.  Dr. otrocol Diana CS iii
8.  Dr. Nechita Mihai CS 
9.  Drd. Boros imre CS 
10.  Dr. Flavius pătrulescu CS (*a încetat activitatea în cadrul institutului în aprilie 2021)
11.  Dr. Cristian-Daniel alecsa aC (*a încetat activitatea în cadrul institutului în februarie 2021)
12.  Drd. Stan andrei aC

iNstitutul de CalCul 
“tiBeRiu popoviCiu”

https://ictp.acad.ro
https://ictp.acad.ro/annual-report-2021/

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC 

1 DIRECTOR 
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TOTAL POSTURI: 16,5 
din care de conducere: 1 
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Raportarea Rezultatelor activităţii de cercetare  
conform solicitărilor din anexa 2 (academia Română)

i. membrii colectivului de cercetători
1. Total cercetători – 12
2. Cu Doctorat – 10
3. Conducători doctorat – 3
4. Doctoranzi – 2
5. post doctoranzi – 1

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 4

a) Capitole publicate în străinătate – 3
1. N. suciu, Global Random Walk Solutions for Flow and Transport in Porous Media, in: F.j. Vermo-

len, C. Vuik (eds.), Numerical Mathematics and advanced applications ENuMaTH 2019, lecture 
Notes in Computational Science and Engineering, vol 139. Springer, Cham, pp. 939-947, doi: htt-
ps://doi.org/10.1007/978-3-030-55874-1_93

2. S. Koumla, R. precup, Study on integrodifferential evolution systems with nonlocal initial condi-
tions, Recent advances in Mathematical Research and Computer Science, vol. 5, 2021, pp. 13-27, 
https://doi.org/10.9734/bpi/ramrcs/v5/3535F

3. Rodrigo lopez pouso, Radu precup, jorge Rodrıguez-lopez. positive Solutions for Discontinuous 
Systems via a Multivalued Vector Version of Krasnoselskii’s Fixed point Theorem in Cones. În: Non-
linear Functional Analysis and Its Applications (editor R. precup), MDpi, Basel, 2021, pag. 45-59.

c) Cărţi/capitole publicate în ţară – 1
1.  m. Nechita, Unique continuation problems and stabilised finite element methods, Casa Cărții de 

Știință, Cluj-Napoca, Romania, 124 pp., iSBN: 978-606-17-1816-0

iii. articole publicate – 24
a) articole în reviste isi din străinătate – 19
1. e. Cătinaş, How many steps still left to x*?, SiaM Rev. 63 (2021) no. 3, pp. 585–624, http://doi.

org/10.1137/19M1244858 (iF 10.7, sRi: 9.8)
2. N. suciu, D. illiano, a. prechtel, F.a. Radu, Global random walk solvers for fully coupled flow and 

transport in saturated/unsaturated porous media, adv. Water Res., 152 (2021), 103935, https://
doi.org/10.1016/j.advwatres.2021.103935 (iF 4.5, sRi 2.4)

3. o. agratini, S.G. Gal,  on landau-type approximation operators, Mediterr. j. Math., 18 (2021) art. 
no. 64, https://doi.org/10.1007/s00009-021-01712-w (iF 1.4, sRi 0.7)

4. o. agratini, approximation properties of a family of integral type operators, positivity, 25 (2021), 
97–108, https://doi.org/10.1007/s11117-020-00752-y (iF 1.0, sRi 0.6)

5. o. agratini, a. aral, approximation of some classes of functions by landau type operators, Re-
sults Math., 76 (2021) art. no. 12, doi: 10.1007/s00025-020-01319-9 (iF 1.1, sRi 0.7)

6. u. abel, o. agratini, on the Durrmeyer-type variant and generalizations of lototsky-Bernstein 
operators, Symmetry, 13 (2021) no. 10, art. no. 1841, https://doi.org/10.3390/sym13101841 (IF 
2.7, sRi 0.5)

7. a. Viorel, C.d. alecsa, T.o. pinţa, asymptotic analysis of a structure-preserving integrator for 
damped Hamiltonian systems, Discrete & Continuous Dynamical Systems, 41 (2021) 7, 3319-
3341, doi: 10.3934/dcds.2020407 (IF 1.3, sRi 1.4)

8. C.d. alecsa, S.C. lászló, T. pinţa, an extension of the second order dynamical system that models 
Nesterov’s convex gradient method, appl. Math. optim., 84 (2021), pp. 1687–1716. doi: 10.1007/
s00245-020-09692-1 (iF 3.5, sRi 2.1)

9. i.S. Haplea, l.G. parajdi, R. precup, on the controllability of a system modeling cell dynamics re-
lated to leukemia, Symmetry, 13 (2021), art. id. 1867, https://doi.org/10.3390/sym13101867 (17 
pp.). (iF 2.7, sRi 0.5)
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10. C.i. Gheorghiu, accurate spectral collocation computations of high order eigenvalues for singular 
Schrödinger equations-revisited, Symmetry, 13 (2021) 5, https://doi.org/10.3390/sym13050761 
(iF 2.7, sRi 0.5)

11. C.i. Gheorghiu, accurate spectral collocation solutions to 2nd-order Sturm–liouville problems, 
Symmetry, 13 (2021), art. id. 385, doi: 10.3390/sym13030385 (iF 2.7, sRi 0.5)

12. a. Novac, d. otrocol, D. popa, ulam stability of a linear difference equation in locally convex spa-
ces, Results Math., 76, 33 (2021). https://doi.org/10.1007/s00025-021-01344-2 (iF 1.1, sRi 0.7)

13. V. ilea, d. otrocol, on a Volterra integral equation with delay, via w-distances, Mathematics 9 
(2021), art. id. 2341, 8 pp., https://doi.org/10.3390/math9182341 (iF 2.2, sRi 0.5)

14. precup R., j. Rodríguez-lópez. a unified variational approach to discontinuous differential equa-
tions. Mediterranean Journal of Mathematics 18 (2021), 62, 1-14, https://doi.org/10.1007/
s00009-021-01705-9 (iF 1.4)

15. precup R., p. Rubbioni. Stationary solutions of Fokker-planck equations with nonlinear reacti-
on terms in bounded domains. Potential Analysis, 2021, https://doi.org/10.1007/s11118-021-
09911-6 (iF 1.4)

16. l.G parajdi, R. precup, M.a. Serban, i.S. Haplea. analysis of the effectiveness of the treatment of 
solid tumors in two cases of drug administration. Mathematical Biosciences and Engineering 18 
(2021), issue 2, 1845-1863, doi: 10.3934/mbe.2021096 (iF 2.08)

17. precup R., Componentwise localization of critical points for functionals defined on product spa-
ces. Topological Methods in Nonlinear Analysis 58 (2021) (1) 51-77, https://doi.org/10.12775/
TMNa.2021.007 (iF 0.8)

18. i. Benedetti, T. Cardinali, R. precup. Fixed point-critical point hybrid theorems and application to 
systems with partial variational structure. Journal of Fixed Point Theory and Applications 23, 63 
(2021), 1-19. https://doi.org/10.1007/s11784-021-00852-6 (iF 2.11)

19. C.d. alecsa, l.S. Csaba, Tikhonov regularization of a perturbed heavy ball system with vanishing 
damping, SiaM j. optim., 31 (2021) no. 4, pp. 2921-2954, http://doi.org/10.1137/20M1382027 
(iF 1.4, sRi 3.6)

b) articole în reviste isi din România – 3
1. o. agratini, o. Dogru, Kantorovich-type operators associated with a variant of Jain operators, 

Stud. univ. Babes-Bolyai Math. 66 (2021) no. 2, 279–288, doi: 10.24193/subbmath.2021.2.04
2. V. ilea, d. otrocol, Functional differential equations with maxima, via step by step contraction 

principle, Carpathian j. Math., 37 (2021) no. 2, pp. 195-202, Doi: 10.37193/CjM.2021.02.05 
(iF 1.7, sRi 0.6)

3. H. Boulaiki, T. Moussaoui, R. precup. positive solutions for second-order differential equations 
of Kirchhoff type on the half-line. Carpathian Journal of Mathematics 37 (2021), No. 2., 325-338, 
doi: https://doi.org/10.37193/CjM.2021.02.17 (iF 1.7)

c) articole în reviste B+ – 2
1. C. i. Gheorghiu, Accurate spectral collocation computation of high order eigenvalues for singu-

lar Schrödinger equations, Computation, 9 (2021) 2, 19 pp. https://doi.org/10.3390/computati-
on9010002

2. N. suciu, F.a. Radu, Global random walk solvers for reactive transport and biodegradation processes 
in heterogeneous porous media, arxiv: 2107.08745, 2021, https://arxiv.org/pdf/2107.08745.pdf

iv. Conferinţe organizate/susţinute – 20
a) Conferinţe organizate – 1
1. 70 de ani de la înfiinţarea Institutului de Calcul „Tiberiu Popoviciu” (28 octombrie, 2021)

b) participări la conferinţe internaţionale – 7
c) participări la conferinţe naţionale – 12
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v. proiecte de cercetare/colaborări  – 1
a ) proiecte internaţionale – 1
1. Grant international Su 415/4-1 (https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/405338726) obtinut de dr. 

rer. habil. N. suciu de la Deutschefourschungs Gmemeindschaft, pentru proiectul “integrated 
global random walk model for reactive transport in groundwater adapted to measurement spa-
tio-temporal scales” (01.10.2018-30.09.2021), realizat la Erlangen-Nuernberg university.

vii. premii obţinute  – 17
b) in ţară – 17
1. N. suciu, premiul “spiru haret” al academiei Române, pentru monografia Diffusion in Random 

Fields. application to Transport in Groundwater, Springer/Birkhauser, 2019;
2. E. Cătinaş, premiu CNCSiS pentru articol în revistă clasată prima la categoria “applied Mathe-

matics”, pt. articolul, How many steps still left to x*?, SiaM Rev. 63 (2021) no. 3, pp. 585–624 
(impact Factor 2020: 10.7, SRi: 9.8) (cod pRECiSi-2021-55599);

3. N. Suciu, articolul [a.2] din listă articole, cod pRECiSi-2021-62584 (zona roşie);
4. R. precup, articolul [a.18], cod pRECiSi-2021-66832 (zona roşie);
5. R. precup, articolul [b.3], cod pRECiSi-2021-62454 (zona roşie);
6. D. otrocol, articolul [b.2], cod pRECiSi-2021-89830 (zona roşie);
7. R. precup, articolul [a.15], cod pRECiSi-2021-64695 (zona galbenă);
8. o. agratini, articolul [a.5], cod pRECiSi-2021-58968 (zona galbenă);
9. o. agratini, articolul [a.4], cod pRECiSi-2021-58986 (zona galbenă),
10. o. agratini, articolul [a.3], cod pRECiSi-2021-55727 (zona galbenă);
11. o. agratini, articolul [a.6], cod pRECiSi-2021-67188 (zona galbenă),
12. C.i. Gheorghiu, articolul [a.11], cod pRECiSi-2021- 63782 (zona galbenă);
13. C.i. Gheorghiu, articolul [a.10], cod pRECiSi-2021- 63786 (zona galbenă);
14. C.D. alecsa, articolul [a.7], cod pRECiSi-2021- 58531 (zona galbenă);
15. C.D. alecsa, articolul [a.8], cod pRECiSi-2021-55746 (zona galbenă),
16. D. otrocol, articolul [a.12], cod pRECiSi-2021-91847 (zona galbenă),
17. D. otrocol, articolul [a.13], cod pRECiSi-2021-90784 (zona galbenă).

viii. Citări ale lucrărilor in 2021
a) Google scholar – 403
 Dl. prof. dr. R. precup are h-index 14, conform iSi/Clarivate (https://publons.com/researcher/ 

499454/radu-precup/) şi h-index 21, conform Google Scholar. Dl. dr. rer. nat. habil. N. suciu are 
h-index 13, conform iSi/Clarivate (https://publons.com/researcher/2061433/nicolae-suciu/) şi 
h-index 14, conform Google Scholar.

anexa 2:

Rezultatele centralizate ale 
institutului de  Calcul  „tiberiu popoviciu” pentru anul 2021

Resurse umane articole publicate Cărți/capitole premii
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iNstitutul „aRhiva de FolCloR  
a aCademiei RomâNe”

https://iafar.ro/
https://www.facebook.com/iaFaRCj/

Colectivul de cercetători ai institutul „arhiva de Folclor a academiei Române”, Cluj-Napoca (iaFaR) care a 
raportat activitatea științifică pentru anul 2021 a avut următorul personal:

1. Dr. Mihai Bărbulescu – director-manager
2. Dr. ileana Benga CS ii
3. Dr. lisovschi anamaria CS ii
4. Dr. Elena Bărbulescu CS iii
5. Dr. Theodor Constantiniu CS iii
6. Dr. Gergely Zoltan CS iii
7. Dr. Salat-Zakarias Erzsebet CS iii
8. Dr. Sanda ignat CS
9. Dr. liviu pop CS
10. paul alexandru Remeș aC

ORGANIGRAMĂ 
TOTAL POSTURI: 12,5 
din care de conducere: 1 
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Raportarea Rezultatelor activităţii de cercetare  
conform solicitărilor din anexa 2 (academia Română)

i. membrii colectivului de cercetători
1. Total cercetători – 10
2. Cu Doctorat – 9
3. Conducători doctorat – 1

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 10

a) Capitole publicate în străinătate – 2
1. ileana Benga, Dreaming of a Way to Ritually Heal a Cultural Illness. Oneiric Diagnosis and Ritual 

Compulsion in the Rudari Healing Gurban from Southern Romania, in: annemarie Sorescu-Marin-
ković, Thede Kahl, Biljana Sikimić (eds.) 2021. Boyash Studies: Researching “our people”. Berlin: 
Frank & Timme (Forum: Rumänien) pp. 75-97. iSBN: 978-3-7329-0694-9.

2. Gergely Zoltán, almási istván és a Kolozsvári Folklór archívum népzenei állományának a rendsze-
rezése, în vol. aniversar Pávai István. Budapesta (sub tipar)

b) Cărţi/capitole publicate de editura academiei Române – 2
1. mihai Bărbulescu (ed., coautor), Tabula Imperii Romani – Forma Urbis Romani. Dacia, Editura 

academiei Române, 2021, 523 p.
2. mihai Bărbulescu, Soarta antichităților romane din Dacia în secolul XIX, în Sub semnul datoriei și 

împlinirii. Studia in honorem Dorina N. Rusu (coord. i. Bolovan, i.-a. pop, V. Spinei), Editura aca-
demiei Române, București, 2021, p. 323-338.

c) Cărţi/capitole publicate în ţară – 6
1. elena Bărbulescu, Cures and Medicines. Medical Pluralism in Transylvanian Villages – iSBN Editu-

ra Mega 978-606-020-394-0 - sub tipar
2. Corpusul răspunsurilor la chestionarele Ion Mușlea. Transilvania, Maramureș, Sălaj, Sătmar, Crișa-

na și Banat. Chestionarele ii, iV, Vii și Șezătoarea. aFaR – Sistematica. Tipologica. analitica. Ediție 
critică de documente etnologice inedite de ion Cuceu și maria Cuceu. Editura Mega, 986 p.

3. partea i-a la Corpusul răspunsurilor la chestionarele Ion Mușlea. iV. oltenia, Muntenia, Dobrogea. 
Chestionarele ii, iV, Vii și Șezătoarea. Ediție critică de documente etnologice inedite, introducere, 
note și indici de ion Cuceu și maria Cuceu (partea i. Corpusul răspunsurilor) Cluj-Napoca, Editura 
Mega, 2021 (Sub tipar).

4. ileana Benga, Ritual, în Termeni şi teme actuale în ştiinţele etnologice: un repertoriu comentat. In 
honorem Nicolae Constantinescu (eds. Mihaela Bucin, Florența Simion și ioana-Ruxandra Frunte-
lată) (în curs de apariție).

5. elena Bărbulescu, Virtual Food – Is It Really about Food? Insights into a Local Virtual Gastronomy, 
in Constantin Bărbulescu and Sorin Mitu (eds.), Passing a Triple Frontier. Traditional Civilizati-
on and Sustainable Development in Borsod-Abaúj-Zemplén, Maramureş & Zakarpattia, Editura 
Mega, Cluj-Napoca, 2021, p. 141-156.

6. sanda ignat: Veronika Zwing: Oh mit welcher bucurie. Deutsch-Rumänische Mischlieder. Eine 
spannende Randgruppe der Folklore, în „Deutsches jahrbuch für Rumänien. 2021”, București, 
Editura aDZ, 2021, p. 275-281 (interviu).

iii. articole publicate –23
a) articole în reviste isi din străinătate – 2
1. Gergely Zoltán, Búcsú Almási Istvántól, în Zeneszó, an XXXi, nr. 3, 2021, Budapesta.
2. elena Bărbulescu, Interrupted Reciprocity. Exchanging Intergenerational Care in Rural Romania, 

în Vienna Working Papers in Ethography, Department of Social and Cultural anthropology, Facul-
ty of Social Sciences, university of Vienna, 2021, iSSN 2311-231X, 24 p., https://ksa.univie.ac.at/
fileadmin/user_upload/i_ksa/pDFs/Vienna_Working_papers_in_Ethnogrphy/vwpe11.pdf 
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b) articole în reviste isi din România – 1
1.  sanda ignat, Thede KAHL, Peter Mario KREUTER, Christina VOGEL (ed.), Culinaria balcanica, Ber-

lin, Frank & Timme (Forum: Rumänien, vol. 24), 2015, 376 p., în suplimentul tematic al revistei 
Transylvanian Review, Vol. XXX, Supplement No. 2/2021: MultiTrack Research on Food. Building 
the Romanian File (eds. otilia Hedeșan, Cosmina Timoce-Mocanu). 

c) articole în reviste B+ – 20
1. ileana Benga, In honorem Acad. Sabina Ispas, în Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române, 

XXV/2021.
2. anamaria lisovschi, De-ale casei și gospodăriei. Chestionarul X din fondul „Ion Mușlea”, în Anua-

rul Arhivei de Folclor a Academiei Române, XXV/2021.
3. mihai Bărbulescu, Omul din Dacia romană în fața morții, în Memoriile Secției de Ştiințe Istorice și 

Arheologie a Academiei Române, seria V, tomul XXXiX, 2015-2020, București, 2020 [2021], p. 83-114.
4. elena Bărbulescu, Cin’ să ţeasă o cămaşă de Covid? O uliţă de sat transilvan în vremea pandemiei, 

în Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române, XXV/2021.
5. sanda ignat, Contribuțiile istoricului sas Johann Karl Schuller la folcloristica românească, în „anu-

arul Muzeului Etnografic al Moldovei”, iași, tom XXi, 2021.
6. sanda ignat, Etnologul Ion Cuceu la 80 de ani. O viață închinată Arhivei de Folclor, în Anuarul 

Arhivei de Folclor a Academiei Române, XXV, 2021.
7. theodor Constantiniu, Etnomuzicologia și obiectul ei de studiu. O încercare de evaluare și siste-

matizare, în Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române, XXV, 2021.
8. theodor Constantiniu, Romanian popular songs in the repertoire of the Saxons from the Secașe 

Valley, în Studia UBB Musica.
9. theodor Constantiniu, Consum și producție muzicală în ruralul postcomunist (coauthor), în Studia 

UBB Dramatica.
10. Gergely Zoltán, In memoriam Almási István (1934–2021), în Erdélyi Múzeum, 2021/2, Cluj-Napoca.
11. Gergely Zoltán, In memoriam István Almási, în Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române, 

XXV, 2021.
12. sanda ignat, Gottfried Habenicht, Problema influențelor muzicale reciproce germano-române din 

Banat. O contribuție etnomuzicologică (1978), tehnoredactarea partiturilor de Theodor Constan-
tiniu (traducere), în Studii și comunicări de etnologie, Sibiu, XXXV, 2021.

13. ileana Benga, ion Taloș, Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Cultură orală și 
scrisă din secolele XV-XX. pref. de ioan-aurel pop; cu o anexă de ion Taloş şi petre Florea. Cluj-
Napoca, Editura Şcoala ardeleană, 2021, 436 p., în Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Româ-
ne, XXV, 2021.

14. ileana Benga, Sanda Golopenția, Folclor, etnologie, antropologie. Editura academiei Române, 
2020, 586 p., în Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române, XXV, 2021.

15. ileana Benga, ioana-Ruxandra Fruntelată, Despre interpretarea etnologică. Editura Etnologică, 
București 2020, 219 p, în Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române, XXV, 2021.

16. ileana Benga, laura ioana Toader, Laptele matern și aburul hranei. Contexte etnologice. Editura 
Etnologică, București 2020, 955 p., în Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române, XXV, 2021.

17. sanda ignat, Recenzie în limba germană: Das erste Buch über Dragobete: Dragobete: cinci deschi-
deri, Mihaela Bucin, Otilia Hedeșan, Tudor Sălăgean, Szabó Zsolt, Rodica Zafiu, Temeswar: Editura 
Universității de Vest 2020, în: Memoria ethnologica (Baia Mare), nr. 76-77, iulie-decembrie 2020, 
p. 234-237 (tipărit în 2021), disponibil și online: https://www.memoria-ethnologica.ro/articol/
das-erste-buch-uber-dragobete/

18. sanda ignat, Thede KAHL, Peter Mario KREUTER, Christina VOGEL (ed.), Culinaria balcanica, Ber-
lin, Frank & Timme (Forum: Rumänien, vol. 24), 2015, 376 p., în Studii și comunicări de etnologie, 
Sibiu, tom XXXV, 2021.

19. paul-alexandru Remeş, Politics, Traditional Culture and Two Romanian Lad’s Folk Dances in the 
19th and 20th Centuries, recenzie la Sándor Varga, Two Traditional Central Transylvanian Dan-
ces and Their Economic and Cultural/Political Background, în Acta Ethnographica Hungarica no. 
65/1/2020, în Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române, XXV, 2021.

20. liviu pop, Vintilă Mihăilescu, În căutarea corpului regăsit. O ego-analiză a spitalului, iași, 2019, în 
Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române, XXV, 2021.
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iv. Conferinţe organizate/susţinute – 31
a) Conferinţe organizate – 1
1. Simpozionul 90 de ani de la înființarea Arhivei de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, 29-

30 octombrie 2021, cu participarea unor cercetători din România, Republica Moldova, Serbia și 
ungaria.

b) participări la conferinţe internaţionale – 16
c) participări la conferinţe naţionale – 14

v. proiecte de cercetare/colaborări – 5
a ) proiecte internaţionale – 2
1. Gergely Zoltan: a fost ales membru al proiectului interacademic pe anii 2022-2024 dintre acade-

mia Română și academia ungară de Științe. Titlul proiectului Intangible Cultural Heritage Docu-
ments. Research in Hungarian and Romanian Archives and Museums. program prioritar interaca-
demic Musical Researches in Hungarian and Romanian Folk Archives

2. mihai Bărbulescu, membru în International Comission TIR-FOR (Tabula Imperii Romani – Forma 
Orbis Romani, Union Académique Internationale)

b) proiecte naţionale – 3
1. sanda ignat, proiectul pN-iii-p2-2.1-ped-2019-5092: Colecție digitală a patrimoniului alimentar 

românesc și transfer spre societate (FOODie) (va fi raportată la uEFiSCDi)
2. programul i: moNoGRaFiile aRhivei de FolCloR a aCademiei RomâNe. elaBoRaRea Şi 

puBliCaRea luCRăRiloR de siNteZă
3. programul ii: patRimoNiul iNFoRmaŢioNal al iNstitutului „aRhiva de FolCloR a aCa-

demiei RomâNe” 2020

vii. premii obţinute – 2
b) in ţară – 2
1. Gergely Zoltan, Premiul pentru Creație (secțiunea folclor) al Fundației Communitas, Cluj Napoca
2. Gergely Zoltan, Premiul Seprődi János al uniunii Corurilor Maghiare din România, Cluj Napoca

viii. Citări ale lucrărilor in 2021
a) Google scholar 26

anexa 2:

Rezultatele centralizate ale 
institutului „arhiva de Folclor a academiei Române”  pentru anul 2021

Resurse umane articole publicate Cărți/capitole premii
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CeNtRului de studii 
tRaNsilvaNe

http://www.centruldestudiitransilvane.ro

Colectivul de cercetători ai Centrului de Studii Transilvane care a raportat activitatea științifică pentru anul 
2021 a avut următorul personal:

1. Dr. Bolovan ioan CS i – coordonator activități
2. Dr. habil. Mârza Daniela CS i – secretar ştiințific
3. Dr. habil. Simon alexandru CS i
4. Dr. habil. Sima ana-Victoria CS ii
5. Dr. Ghitta Maria CS iii
6. Dr. Soporan Florian CS iii
7. Dr. Mihalache Robert-Marius CS iii
8. Dr. pall-Szabo Ferenc CS
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Raportarea Rezultatelor activităţii de cercetare  
conform solicitărilor din anexa 2 (academia Română)

i. membrii colectivului de cercetători
1. Total cercetători – 8
2. Cu Doctorat – 8
3. Conducători doctorat – 4
5. post doctoranzi – 1

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 34

a) Cărţi/capitole publicate în străinătate – 4
1. ioan Bolovan, „Nicolae iorga e le istituzioni culturali rumene della Transilvania”, în vol. Ritratto 

di Nicolae Iorga. Storico, uomo di cultura, patriota. A ottant’anni dalla sua tragica scomparsa, 
atti del Webinar internazionale 27 novembre 2020, a cura di Giuseppe Motta e Roxana Mihaly, 
Edizione Nuova Cultura, 2021, pag. 89-96.

2. Cristian alexandru damian, la Societa di Gesu e le arti in Transilvania, Editura academia Română 
– Centrul de Studii Transilvane în coeditare cu Campanotto Editore, italia, 360p., 2021.

3. ana sima, “intergenerational Heritage, Kinship, and Social prestige among the Greek-Catholic 
archpriests of Transylvania (1856-1948)”, în vol. Connecting Faith an Naționalities. Social History 
of the Clerical Profession in Transylvania (1848-1918), ed. By Marius Eppel, peter lang publishing 
House. international Verlag de Wissenschaften, Berlin, 2021.

4. alexandru simon, In the World of Vlad: The Lives and Times of a Warlord (=Forum: Rumänien, 
Xliii), Ed. Frank & Timme, Berlin, 2021, 330 p.

b) Cărţi/capitole publicate de editura academiei Române – 3
1. ioan Bolovan, Sub semnul datoriei și al împlinirii. Studia in Honorem Dorina N. Rusu, coord. ioan 

Bolovan, ioan-aurel pop, Victor Spinei, Editura academiei Române, București, 2021, 556 pag.
2. ioan Bolovan, „Din iobagi Români. Drumul de la Blaj la alba iulia (1848-1918)”, în vol. 43. Sub 

semnul datoriei și al împlinirii. Studia in Honorem Dorina N. Rusu, coord. ioan Bolovan, ioan-aurel 
pop, Victor Spinei, Editura academiei Române, București, 2021, pag. 57-76.

3. alexandru simon, ”Duca Stephano vaivoda intitulato re <de Bosna> dal Re de Hungaria şi <Nico-
laus> Bosniae et Valachiae Rex: despre identitatea regală a valahilor la mijlocul anilor 1470”, în 
vol. Sub semnul împlinirii şi al datoriei. Studia in honorem Dorina N. Rusu, editori ioan Bolovan, 
ioan-aurel pop, Victor Spinei, Editura academiei Române, Bucureşti, 2021, pp. 147-174.

c) Cărţi/capitole publicate în ţară – 27
1. ioan Bolovan, prefață, la Vasile lechințan, Revoluția de la 1848-1849 în comitatele Cluj, Turda 

și Scaunul arieș, ediție îngrijită de ioan Bolovan și Ela Cosma, Biobliografie Vasile lechințan de 
Mircea-Gheorghe abrudan, Editura argonaut, Cluj-Napoca, 2021, pag. 11-12.

2. ioan Bolovan, prefață, la alexandru Bucur, Marius Câmpeanu, participarea românilor din comuna 
Copalnic-Mănăștur la primul Război Mondial 1914-1918, Editura argonaut, Cluj-Napoca, 2021, 
174 pagini, pag. 7-8.

3. ioan Bolovan, prefață, la Bistrițenii și Bistrița, cuantificări statistico-demografice ale recensămin-
telor oficiale, Editura institutului Naționale de Statistică, București, 2021, 259 pagini, pag. 11-13.

4. ioan Bolovan, prefață, la pr. Florea Mureșanu, Biserica din Deal sau vechea biserică ortodoxă 
română din Kolozsvár-Cluj și slujitorii ei, Editura Symphologic publishing, Cluj-Napoca, 2021, 293 
pagini, pag. 7-11.

5. ioan Bolovan, prefață, la jakab Elek, istoria Clujului, seria i, vol. V, traducere din limba maghiară și 
studiu introductiv de Varga attila, Editura Școala ardeleană, Cluj-Napoca, 2021, 232 pagini, pag.  9-11.

6. ioan Bolovan, „Trianon, 4 iunie 1920: un veac înainte, un secol după”, în vol. România după „Ma-
rele Război”, coord. Cecilia Cârja, Marcela Sălăgean, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021, pag. 23-29

7. ioan Bolovan, „Nicolae iorga și instituțiile culturale românești din Transilvania”, în vol. Omagiu 
profesorului și istoricului Viorel Faur la împlinirea vârstei de 80 de ani, coordonatori Cristian Balaj, 
antonio Faur, Constantin Moșincat, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021, pag. 89-96 
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8. ioan Bolovan, omul sfințește locul”, în vol. Slujire și dăruire. Omagiu Părintelui vicar Iustin Tira, coord. 
ioan Chirilă, Cornel-Gheorghe Coprean, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2021, pag. 53-56.

9. ioan Bolovan, „Breasla istoricilor își prețuiește valorile: profesorul Cornel Sigmirean la ceas aniversar”, 
Şcoală, biserică, stat și națiune în istoria României. Omagiu profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea 
vârstei de 65 de ani,coord. liviu Boar, ioan Bolovan, laura Stanciu, Editura academia Română – Cent-
rul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2021, pag. 9-14, (în colaborare cu liviu Boar și laura Stanciu).

10. ioan Bolovan, „Deputați români bucovineni în parlamentul austriac (1861-1918)”, în vol. Şcoală, 
biserică, stat și națiune în istoria României. Omagiu profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea 
vârstei de 65 de ani,coord. liviu Boar, ioan Bolovan, laura Stanciu, Editura academia Română – 
Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2021, pag. 677-686, (în colaborare cu Rudolf Gräf) 

11. ioan Bolovan, „Valeriu anania și mișcările studențești de la Cluj din primăvara anului 1946”, în 
vol. Dumitru Preda la 70 de ani. De la istorie la diplomație, în servciul Neamului Românesc, vol. 
ii, ediție coordonată de Dr. ioan lăcătușu și îngrijită de Vasile Stancu și Ciprian Hugianu, Editura 
Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2021, pag. 518-529, (în colaborare cu Sorina paula Bolovan).

12. ioan Bolovan, „istoria la răscruce ? pledoarie pentru reconsiderarea statutului unei științe și dis-
cipline de învățământ”, în vol. Teodor Ardelean. 70  de ani sub semnul lui HOMO DOCTUS, coord. 
Daliana Bonaț, Biblioteca județeană „petre Dulfu”, Baia Mare, 2021, pag. 301-317.

13. liviu, Boar, ioan Bolovan și laura Stanciu (coordonatori), Școală, biserică, stat și națiune în istoria 
României: omagiu profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei de 65 de ani, Editura aca-
demia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2021, 1140 p.;

14. Centrul de Studii Transilvane 1991-2021, volum îngrijit de alexandru simon, Editura academia 
Română – Centrul de Studii Transilvane în coeditare cu Editura Școala ardeleană, Cluj-Napoca, 
2021, 196 p.; 

15. ioan degău (coordonator), Beiuşul şi lumea lui: Studiu. Vol. 6, oameni de seamă din Ţara Beiuşu-
lui, cuvânt înainte de ioan Bolovan, Editura academiei Române. Centrul de Studii Transilvane, 
Cluj-Napoca, 2021;

16. pall-szabo Ferenc, Killyéni andrás (coord.), Testnevelés és sport a Farkas utca 2. szám alatt, Edi-
tura Exit, 2021.

17. maria Ghitta, ”anul revoltei studenţeşti la universitatea din Cluj (1922-1923); câteva intervenţii 
ieşene”, în volumul cu actele conferinţei internaţionale 80 de ani de la pogromul de la iaşi şi Ho-
locaustul (Şoahul) din România, Editura universităţii al.i.Cuza, iaşi, 2021. 

18. Rudolf Gräf, (coordonator), Monarhia Habsburgicã (1848-1918). Vol. ii, popoarele imperiului, 
traducere de loránd Mádly, Raluca Nelepcu, Nicolae Teșculă și ioana Florea, Editura academia 
Română – Centrul de Studii Transilvane în coeditare cu Editura polirom, Cluj-Napoca – București, 
2021, 400 p.;

19. Rudolf Gräf (coordonator), Monarhia Habsburgică (1848-1918). Vol. iii, problema națională, tra-
ducere de iosif Marin Balog, loránd Mádly, Raluca Nelepcu, Dana Stanciu-păscărița și Nicolae 
Teșculă, Editura academia Română – Centrul de Studii Transilvane în coeditare cu Editura po-
lirom, Cluj-Napoca – București, 2021, 292 p.;

20. Rudolf Gräf, josef Wolf (coordonatori), 250 jahre Eisenhüttenindustrie in Reschitza. Studien zur 
industriegeschichte des Banater Berglands, Editura academia Română – Centrul de Studii Transil-
vane, Cluj-Napoca, 2021.

21. Georg Trakl. Dezolare și alte proze, traducere și postfață de George state, Editura academia 
Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2021, 64 p.;

22. Zilele academice Clujene: 2021, Editura academia Română – Centrul de Studii Transilvane; Cluj-
Napoca, 2021, 111 p.

23. virgil leon, imuniada, Editura academia Română – Centrul de Studii Transilvane în coeditare cu 
Editura idea Design & print, Cluj-Napoca 2021, 121 p.;

24. ana sima, “Moștenire intergenerațională, înrudire și prestigiu social la protopopii uniți din Tran-
silvania (1856-1948)”, în vol. liviu Boar, ioan Bolovan, laura Stanciu (editori), Şcoală, Biserică, 
Stat și Națiune în Istoria României. Omagiu Profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vărstei de 
65 de ani, Editura academia Română - Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2021.

25. alexandru simon, „Despre Francesco Filelfo şi angajatorii săi: sau cum s-au (re)întâlnit geţii cu 
dacii la Marea Neagră la sfârşitul Evului Mediu”, în Cercul puterii. Oameni, reţele, strategii (se-
colele XV-XVII), editor Ramona Neacşa, Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2021, pp. 153-190. (în 
colaborare ioan-aurel pop).
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26. alexandru simon, „papa alexandru al Vi-lea şi ioan polo: despre grecii din Balachia lui Ştefan cel 
Mare”, în Mărturii ortodoxe și istorice în spațiul românesc-în secolele V-XVI, editori Ştefan Stareţu, 
Boško i. Bojović Ed. libris, Brașov, 2020, pp. 9-19 (apărut în 2021). (în colaborare ioan-aurel pop).

27. Florian soporan, ”De la limes Romanus la Finis Christianitatis: percepții asuprafrontierei și im-
plicații identitare în Europa Central-orientală: secolele Xiii-XiV”, în vol. Scrisul istoric azi. Opțiuni 
metodologice. Paradigme. Agendă, eds. Susana andea, iosif Marin Balog, adelina Chiș, adrian 
Crivii, Ela Cosma, attila Varga, Cluj-Napoca, Editura Școala ardeleană, 2021, pp. 466-479.

iii. articole publicate – 49
a) articole în reviste isi din străinătate – 2
1. ioan Bolovan, „Socioeconomic and Marital-Status inequalities in longevity: adult Mortality in 

Transylvania, 1850–1914”, în Journal of Interdisciplinary History, li : 4 (Spring 2021), pag. 533-564 
(în colaborare cu Elena Crinela Holom și Mihaela Hărăguş).

2. ioan Bolovan, „From the cradle to the grave i am my father’s daughter!’ Women and their marri-
ed names in Transylvania in the second half of 19th century”, în The History of the Family, volume 
26, issue 3,  2021, pag. 466-481 (în colaborare cu luminița Dumănescu).

b) articole în reviste isi din România – 15
1. Transylvanian Review, Vol. XXX, No. 1, Spring, 2021, 160 pagini (editori);
2. Transylvanian Review, Vol. XXX, No. 2, Summer, 2021, 160 pagini (editori); 
3. Transylvanian Review, Vol. XXX, No. 3, autumn, 2021, 160 pagini (editori); 
4. Transylvanian Review, Vol. XXX, No. 4, Winter, 2021, 160 pagini (editori).
5. Transylvanian Review, vol. XXX, Supplement, No. 1/2021, Romanian Modernity: Historical, Cultu-

ral, and Theological paradigms, edited by Florin Dobrei, 320 de pagini (editori).
6. identities and Careers in East-Central and South Eastern Europe: From the Close of the Middle 

ages to the End of the Communist Regimes (Transylvanian Review, XXiX, suppl. 2, 2021), editori 
alexandru simon, marius-Robert mihalache, Ferenc páll-szabó, 320 p.

7. ioan Bolovan, „Quantitative perspective on Violent Deaths in Transylvania between the Mid-19th 
Century and the End of the First World War: Tentative Findings”, în Transylvanian Review, vol. 
XXX, no. 1, 2021, pag. 48-64 (în colaborare cu Elena Crinela Holom și Nicoleta Hegedüs).

8. alexandru simon, „a Humanist’s pontifical playground: pius ii and Transylvania in the Days of 
john Dragula”, în Transylvanian Review, vol. XXiX, Suppl. 2, 2020, pp. 35-70 (apărut în 2021).

9. maria Ghitta, ”a New academic Year (1923-24), a New Year of the „Student Movement” in Cluj”, 
în Transylvanian Review, nr. 4, 2021.

10. Florian soporan, Thomas M. Bohn, adrian Gheorghe, Christoff paulus ET albert Weber (coord), 
Corpus Draculianum, vol. i, Scrisori și Documente de Cancelarie, Tome 1: Cancelarii Valahe, ed. 
adrian Gheorghe, albert Weber, alexandru Ștefan anca, Ginel lazăr, Bucarest, Ed. academiei 
Române; Brăila: Ed. istros a Muzeului Brăilei Carol i,, 2019, recenzie publicată în Transylvanian 
Review, vol. XXX, No 2, Summer 2021, pp. 140-143.

11. Florian soporan, ”piete, introspection et preliminaires de l’esprit civique: les saints nationaux et 
dynastiques en Europe Centrale-orientale, X-Xiii-e siecles”, în Transylvanian Review, vol. XXiX, 
Supplement No. 2, 2020, pp. 7-17

12. marius Robert mihalache, „The implications for Transylvania of Cardinal jacob of preneste`s le-
gation (1232-1234)” în Transylvanian Review, vol. XXX, No. 2, Summer, 2021, p. 43-55.

13. marius Robert mihalache, ”iusztin Zoltan, Politică și administrație în Banatul medieval (sec. XIV-
XV) ”, Editura academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj Napoca, 2018, în Transylva-
nian Review, vol. XXX, No. 1, Spring, 2021, p. 156-157.

14. pall-szabo, Ferenc, ”Magic and its Tools in Cluj in the 16th-18th Centuries”, în Transylvanian Re-
view, vol. XXX, no. 2, 2021,  p. 56 – 64. (în colaborare cu Szabo Kinga)

15. daniela mârza, ”past Epidemics in Transylvania (1830–1918) and Their lessons for the Current 
Challenges” în Transylvanian Review,  vol. XXiX, no. 4/2020, p. 94-104.

c) articole în reviste B+ – 32
1. ioan Bolovan, „Medicalisation of birth in Transylvania in the second half of the 19th century. a 

subject to be investigated”, în Historical Life Course Studies, vol. 10, Special issue 3 (2021), pag. 
91–95. (în colaborare cu luminița Dumănescu).
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2. alexandru simon, „The Wild South-East or Flexible Christian-Muslim Borderlands? on the Rela-
tions between the Kingdom of Hungary and the ottoman Empire (1453-1526)”, academia. let-
ters, vol. i, nr. 7, 2021, pp. 1-6.

3. alexandru simon, „Scis romanice? The 21,660 Victims of Dracula and Matthias Corvinus’ King-
dom of Dacia”, în il Mar Nero, paris-Rome, vol. iX-X, 2019-2020, (apărută în 2021), pp. 153-161.

4. ioan Bolovan, „Historical population Database of Transylvania. a Database Manual”, în Studia 
Universitas Babes-Bolyai, Digitalia, 2021, pag. 9-89 (cu luminița Dumănescu et alii).

5. ioan Bolovan, „anul 1881 în Transilvania. acțiuni și consecințe”, în Magazin Istoric, liV, serie 
nouă, nr. 9 (654), septembrie 2021, pag. 91-95.

6. ioan Bolovan, „profesorul liviu Maior la 80 de ani. un istoric al modernității și al modernizării 
scrisului istoric din România”, în orașul, revistă de cultură urbană, anul XVi, nr. 51-52, 2021, pag. 
67-73 (împreună cu ioan-aurel pop).

7. ioan Bolovan, „Între politică, știință și interes național. Note bibliografice pe marginea Tezaurului 
României”, în Poarta de Vest, 1, 2021, pag. 5-9 (în colaborare cu adina Maria Cornea).

8. maria Ghitta, ”pregătiri pentru anul universitar 1923/24 şi „naţionalizarea Clujului”, în Apostrof, 
an XXi, nr. 12, 2020, p.15-19.

9. ioan-aurel pop, alexandru simon, „Crusading in the Time of the plague: The arbitrage of Foligno 
(September 1476)”, Revue Roumaine d’Histoire (Bucarest-Cluj-Napoca), lX (2021), 1-4.

10. ioan-aurel pop, alexandru simon, „From Draculia’s agent to the Athleta of the papacy”, Banati-
ca (Reşiţa), XXXi (2021), 2, pp. 65-80.

11. ioan-aurel pop, alexandru simon, „ioan Corvin şi Ştefan cel Mare la 1490: două documente din 
arhivele milaneze”, Corviniana (Hunedoara), XiV (2021), pp. 47-57.

12. ioan-aurel pop, alexandru simon, „Transilvania de la Dunăre:scrisorile de la Modena ale reginei 
Beatrice de aragon din vara anului 1480”, Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice 
(Bucureşti), seria a V-a, XXXVi (2021).

13. alexandru simon, „Regii Bosniei şi ai Valahiei la jubileul de la Roma (1475)”, în analele academiei 
Române. Memoriile Secţiunii istorice, seria a V-a, vol. XXXV (2015-2020) (apărut în 2021), pp. 
9-28. (în colaborare ioan-aurel pop).

14. alexandru simon, „În vara anului 1466: ridicarea athonită a lui Ştefan al iii-lea cel Mare şi prăbuşi-
rea otomană a atletului Gheorghe Castriota Skanderbeg”, în Anuarul Institutului de Istorie A.D. 
Xenopol, vol. lVii, 2020, pp. 45-64 (apărut în 2021).

15. alexandru simon, „al Wa: despre Mormântul 10 din Biserica Domnească de la Curtea de argeş 
la o sută de ani de la descoperirea sa”, în Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, vol. lXi, 
nr. 3-4, 2020, pp. 297-322 (apărut în 2021). (în colaborare cu adrian ioniță).

16. alexandru simon, „arbitrajul de la Foligno din 1476: l’ungaro o il Valacho?”, anuarul institutului 
de istorie a.D. Xenopol, vol. lVii, 2020, pp. 65-80 (apărut în 2021) (în colaborare ioan-aurel pop).

17. alexandru simon, „at the Turn of the Fourteenth Century: Notes on Sigismund of luxemburg and 
the Wallachian princely „Stars” of the Fifteenth Century”, în Acta Terrae Septemcastrensis, vol. 
XiX, nr. 1, 2020, pp. 135-155 (apărut în 2021).

18. alexandru simon, „Callimachus şi Dracula la congresul cruciat de la Roma din anul 1490”, Banati-
ca (Reşiţa), XXXi (2021), 2, pp. 81-104.

19. alexandru simon, „De la Raguza la Roma: ridicarea lui Ştefan cel Mare (1474-1475)”, în Anuarul 
Institutului de Istorie A.D. Xenopol, vol. lViii, 2021, pp. 15-30. (în colaborare ioan-aurel pop).

20. alexandru simon, „Despre speranţele bizantine şi transilvane ale Casei de jagiello: de la începutul 
anilor 1470 la sfârşitul anilor 1490”, în Studia Universitatis Cibinensis. Historia, vol. XiX,  2020, pp. 
105-113 (apărut în 2021).

21. alexandru simon, „Gibt es eine orthodoxe Form von Terra Christianorum? Über die orthodoxen 
in ungarn alexandru Simon, und die Katholiken in der Moldau in der zweiten Hälfte des 15. jahr-
hunderts”, Corviniana (Hunedoara), XiV (2021), pp. 29-46.

22. alexandru simon, „Imperator et dux: on the Churches and the Fortresses of Dracula”, Studia 
Antiqua et Archaeologica (iaşi), XXVii (2021), suppl., pp. 31-60.

23. alexandru simon, „Partes Transilvane intrabunt et te de tota terra tua disperdent: Maximilian i 
de Habsburg către Ştefan cel Mare după Codrii Cosminului”, părțile i-ii, în Transilvania, vol. V, nr. 
1, 2021, pp. 21-42; nr. 2, 2021, pp. 60-78. (în colaborare ioan-aurel pop).

24. alexandru simon, „Reapariţia pontificală a Daciei romane din Răsăritul Europei (1453-1462)”, în 
Studii şi Materiale de Istorie Medie, vol. XXXVi, 2020, pp. 271-294. (în colaborare ioan-aurel pop).
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25. alexandru simon, „Scrisori pierdute din vara anului 1480”, în Anuarul Institutului de Istorie A.D. 
Xenopol, vol. lViii, 2021, pp. 31-42.

26. alexandru simon, „Ștefan cel Mare, căpitanul Veneției, regele Moldovei și crăișorul valahilor, 
în toamna anului 1492”, Revista istorică, vol. XXXi, nr. 1-2, 2020, pp. 61-85 (apărut în 2021). (în 
colaborare ioan-aurel pop).

27. alexandru simon, „Ştefan cel Mare, dacul de la 1500”,în Revista istorică, vol. XXXi, nr. 3-4, 2020, 
pp. 239-248 (apărut în 2021). (în colaborare ioan-aurel pop).

28. alexandru simon, „The Hunyadis and Dacia: From the Fall of Constantinople to the peace of 
Wiener-Neustadt”, în Banatica, vol. XXX, nr. 2, 2020, pp. 35-57 (apărut în 2021). (în colaborare 
ioan-aurel pop).

29. alexandru simon, „The pope, the Hunyadis and the Wallachians: The Curious Case of pius ii”, în 
Banatica, vol. XXX, nr. 2, 2020, pp. 59-108 (apărut în 2021).

30. Suzana Miljan, alexandru simon, „Înnobilarea veneţiană a lui ioan Corvin (1497)”, Corviniana 
(Hunedoara), XiV (2021), pp. 59-64.

31. Florian soporan, ”idealul ecumenic și realitatea schismei: Conciliul de la Ferrara-Florența și supra-
viețuirea spirituală a Bizanțului”, în Anuarul Ştiințific „Astra Sabesiensis”, nr. 6/2020, pp. 17-35.

32. Florian soporan, ”Biserică, națiune și stat la frontierele creștinătății: experiențe instituționale po-
loneze și ruse (ii): poporul ales și misiunea sa”, în revista Tabor: tradiție și actualitate în Biserica 
Ortodoxă Română, nr. 9, septembrie 2020, pp. 76-86 (neraportat în 2020).

iv. Conferinţe organizate/susţinute – 29
a) Conferinţe organizate – 1
1. Conferința națională Repere instituționale ale cercetării istorice românești de ieri și de azi, ma-

nifestare dedicată împlinirii a 30 de ani de la înființarea Centrului de Studii Transilvane, 11-12 
octombrie 2021, organizată în cadrul Zilelor academice Clujene, ediția 2021 

b) participări la conferinţe internaţionale – 6
c) participări la conferinţe naţionale – 22

v. proiecte de cercetare/colaborări – 1
b) proiecte naţionale – 1
1. GaR-uM-2019-ii-2.9-11 Evoluții demografice în Transilvania în prima jumătate a secolului XX (Fi-

nanțator: academia Română; director proiect: C.Ș. ii dr. Daniela Mârza; valoare – 25000 RoN).

vii premii obţinute – 2
b) in ţară – 2
1. C. ș. i dr. ioan Bolovan, Medalia aniversară "Centenarul Marii uniri" prin Decretul prezidențial nr. 

1137/2021 din 26 noiembrie 2021, acordată de președintele României.
2. C. ș. ii dr. ana sima, Medalia aniversară "Centenarul Marii uniri" prin Decretul prezidențial nr. 

1137/2021 din 26 noiembrie 2021, acordată de președintele României.

viii. Citări ale lucrărilor in 2021
a) Google scholar 65

anexa 2:

Rezultatele centralizate ale 
Centrului de studii transilvane pentru anul 2021

Resurse umane articole publicate Cărți/capitole premii
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Colectivul de cercetători al Centrului de Cercetări Geografice care a raportat activitatea științifică pentru 
anul 2021 a avut următorul personal:

1. Dr. Bilaşco Ştefan CS iii – director
2. Dr. pompei Cocean CS i
3. Dr. Munteanu Gabriela CS iii
4. Dr. Drăgan Magdalena aC
5. Dr. Vasiliță-Crăciun ileana Cristina aC
6. Nicula Gabriel aC

Raportarea Rezultatelor activităţii de cercetare  
conform solicitărilor din anexa 2 (academia Română)

i. membrii colectivului de cercetători
1. Total cercetători – 6
2. Cu Doctorat – 5
4. Doctoranzi – 1

CeNtRul de CeRCetăRi 
GeoGRaFiCe 

http://geografie.acad-cluj.ro/
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activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 2

a) Cărţi/capitole publicate în străinătate – 1
1. Cocean p. (2021), La Roumanie au début du troisième millénaire, l’Harmattan , paris, France, 325 pg.

c) Capitole publicate în ţară – 1
1. Cocean p., David Nicoleta (2021), Contribuţii la studiul peisajelor culturale din Ţara Maramu-

reşului, în vol. ,, Maramureş, promotor al culturii şi identităţii româneşti în lume”, Edit. Gazeta de 
Maramureş, Baia Mare.

iii. articole publicate – 15
a) articole în reviste isi din străinătate – 5
1. popa N., pop a.M., Marian-potra a.C., Cocean p., Hognogi G.G., David N.a. (2021), The Impact of 

the COVID-19 Pandemic on Independent Creative Activities in Two Large Cities in Romania, int. 
j.Environ. Res. public Health, 18,7674.  https://doi.org/10.3390/ijerph18147674. (Fi 3,320);

2. Hysa, a., Spalevic, V., Dudic, B., Roșca, S., Kuriqi, a., Bilaşco, ștefan, Sestras, p. (2021), Utilizing the 
Available Open-Source Remotely Sensed Data in Assessing the Wildfire Ignition and Spread Capa-
cities of Vegetated Surfaces in Romania. Remote Sens. 2021, 13, 2737. https://doi.org/10.3390/
rs13142737 (Fi 4,848);

3. Bilaşco, ștefan, Roșca, S., Vescan, i., Fodorean, i., Dohotar, V., Sestras, p. a., (2021), GIS-Based 
Spatial Analysis Model Approach for Identification of Optimal Hydrotechnical Solutions for Gul-
ly Erosion Stabilization. Case Study. applied Sciences  2021, 11, 4847. https://doi.org/10.3390/
app11114847 (Fi 2,679);

4. Brejea, R., Rosca, S., Taut, F.D., Bilaşco, ștefan, Domuța, C., Borza, i.M., (2021), Quantitati-
ve GIS Model for Evaluating the Favorability of Alfalfa (Medicago sativa L.) Culture for Suitable 
Varieties in Romania: Case Study Bihor County. applied Sciences. 2021; 11(9):4205. https://doi.
org/10.3390/app11094205 (Fi 2,679);

5. Sestras, p., Bilaşco ștefan, Roșca, S., Dudic, B., Hysa, a., Spalević, V., (2021), Geodetic and UAV  
Monitoring in the Sustainable Management of Shallow Landslides and Erosion of a Susceptible Ur-
ban Environment. Remote Sensing. 2021; 13(3):385. https://doi.org/10.3390/rs13030385 (Fi 4,848);

c) articole în reviste B+ – 10
1. Boier l, Roşca Sanda-Maria, VESCaN i., Bilasco stefan, FoDoREaN i., (2021), Spatio-temporal 

evolution of forest in Târgu Lăpuș, northern Transylvania, Romania, using Landsat satellite data, 
Nova Geodesia, 1.

2. Drăgan Magdalena, munteanu Gabriela, (2021) Making a Case for Regional Asbestos Inventories 
in Romania, Romanian Review of Regional Studies, Vol. XVii, No. 2, December 2021, pp. 15-24;

3. Drăgan Magdalena, munteanu Gabriela (2021) Landfill Fires in Romania, Risks and Catastrophes 
journal, Year XXi, Vol. 29, Nr.2/2021;

4. munteanu Gabriela (2021) Nature-Based Tourism in the Karst Gorges of the Southern Carpathi-
ans, Revue Roumaine de Geographie/Romanian journal of Geography, vol. 65, nr. 2/2021;

5. munteanu Gabriela (2021) Should Romanians be Concerned with the Asbestos Burden? Research 
Overview and Context, Studia universitatis Babeş-Bolyai, Geographia;

6. magdalena drăgan, (2021), Fires in the waste management sector in Romania. Frequency, causes 
and spatial distribution, Studia universitatis Babeș-Bolyai Geographia, 2021 (adeverință de publi-
care);

7. magdalena drăgan, Managementul biodeșeurilor municipale în România, 2021, Geographia 
Napocensis, anul XV, 2021;

8. Mureşan Gabriela-alina, drăgan magdalena, Mălăescu Simona, (2021), How COVID-19 impacted 
students’ mobility. Case study: Cluj-Napoca, Romania, Romanian Review of Regional Studies, Vol. 
XVii, No. 2, December 2021, pp. 3-14.
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9. vasiliţă-Crăciun ileana-Cristina (2021), Impactul conversiei peisajului cultural industrial prin 
turism, asupra elementelor de mediu din Ocna Mureș”, Studia universitatis Babeș-Bolyai Geo-
graphia;

10. vasiliţă-Crăciun ileana-Cristina, Gavra Camelia-ina, Nicula Gabriel (2021) Rolului turismului rural 
în valorizarea peisajului cultural din comuna Buceș, Geographia Napocensis.

iv. Conferinţe organizate/susţinute – 11
a) Conferinţe organizate – 1
1. Simpozionului desfășurat sub egida Zilelor Academice Clujene, 22 octombrie 2021.

c) participări la conferinţe naţionale – 10

v. proiecte de cercetare/colaborări – 2
a ) proiecte internaţionale – 1
1. Bilaşco Ştefan, şef proiect – Romanian  project leader „Comparative analysis of local resources 

and capital formation processes focusing on Cluj-Napoca and Pécs case study areas.” Romanian 
academy – Hungarian academy of Sciences joint Research project proposal. perioada de imple-
mentare 2019-2022.

b) proiecte naţionale – 1
1. Geographia Napocensis, revistă editată de Centrul de Cercetări Geografie al academiei Romane 

Filiala Cluj-Napoca. vol. 1-2, 2021, iSSN 1843-5920 

viii. Citări ale lucrărilor in 2021 
b) Citări – 125

anexa 2:

Rezultatele centralizate ale 
Centrului de Cercetări Geografice pentru anul 2021

Resurse umane articole publicate Cărți/capitole premii
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iNstitutul de speoloGie  
„emil RaCoviță”

Compartimentul Cluj-Napoca

https://www.isercluj.com

Colectivul de cercetători ai institutului de institutul de Speologie „Emil Racoviță” – Compartimentul Cluj-
Napoca care a raportat activitatea științifică pentru anul 2021 a avut următorul personal:

1. Dr. Brad Traian, CSiii – Şef al Compartimentului Cluj-Napoca
2. Dr. Moldovan oana Teodora, CSi
3. Dr. Cociuba Daniela Rodica, CSii
4. Dr. Năstase-Bucur Ruxandra Maria, CSii
5. Dr. Vereș Daniel Ștefan, CSii
6. Dr. perșoiu Tîrîtu aurel, CSii
7. Kenesz Marius iosif, CSiii
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Raportarea Rezultatelor activităţii de cercetare  
conform solicitărilor din anexa 2 (academia Română)

i. membrii colectivului de cercetători
1. Total cercetători – 7
2. Cu Doctorat – 6
3. Conducători doctorat – 1

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 2

a) Cărţi/capitole publicate în străinătate – 2
1. onac B.p., vereş d.s., Stringer C., 2021. Hominin Footprints in Caves from Romanian Carpathians. 

in a. pastoors, T. lenssen-Erz (eds.), Reading prehistoric Human Tracks, Methods & Material.  
iSBN 978-3-030-60406-6, pp 201-210.

2. vereş d., Hambach u., lehmkuhl F., 2021. Chapter 3.6 Chronological constraints from tephra 
in South-Eastern European loess records. in Book: The journey of Modern Humans from africa 
to Europe. Culture-Environmental interaction and Mobility (Eds. litt, T., Richter, j., Schabitz, F.), 
Editura E. Schweizerbarts Verlagsbuchhandlung, pp. 126-131, iSBN 978-3-510-65534-2

iii. articole publicate – 29
a) articole în reviste isi din străinătate – 29
1. Wynne, jj, Howarth, FG, Mammola, S,..., moldovan ot,..., et al.  a conservation roadmap for the 

subterranean biome. Conservation letters.  2021; e12834. IF 8.105
2. Török ai, Moldovan a, levei Ea, Cadar o, Tănăselia C, moldovan ot. assessment of lithium, 

Macro- and Microelements in Water, Soil and plant Samples from Karst areas in Romania. Mate-
rials. 2021; 14(14): 4002. IF 3.623

3. Sitar C., Barbu-Tudoran l., moldovan o. t. 2021. Morphological and Micromorphological De-
scription of the larvae of Two Endemic Species of Duvalius (Coleoptera, Carabidae, Trechini). 
Biology 10, 7: 627. IF 5.079

4. angyus SB, levei E, petreus D, Etz R, Covaci E, moldovan ot, ponta M, Darvasi E, Frentiu T. Simul-
taneous Determination of as, Bi, Sb, Se, Te, Hg, pb and Sn by Small-Sized Electrothermal Vaporiz-
ation Capacitively Coupled plasma Microtorch optical Emission Spectrometry using Direct liquid 
Microsampling. Molecules. 2021; 26(9): 2642 IF 4.411

5. Constantin S, Mirea iC, petculescu a, arghir Ra, Măntoiu DȘ, Kenesz m, Robu M, moldovan ot. 
Monitoring Human impact in Show Caves. a Study of Four Romanian Caves. Sustainability. 2021; 
13(4):1619. IF 3.251

6. Hoaghia M-a, Moldovan a, Kovacs E, Mirea iC, Kenesz m, Brad t, Cadar o, Micle V, levei Ea, 
moldovan ot. Water Quality and Hydrogeochemical Characteristics of Some Karst Water Sources 
in apuseni Mountains, Romania. Water. 2021; 13(6):857. IF 3.103

7. Hajdinjak M, Mafessoni F, Skov l, Vernot B, Hübner a, Fu Q, Essel E, Nagel S, Nickel B, Richter j, 
moldovan ot, Constantin S, Endarova E, Zahariev N, Spasov R, Welker F, Smith GM, Sinet-Ma-
thiot V, paskulin l, Fewlass H, Talamo S, Rezek Z, Sirakova S, Sirakov N, Mcpherron Sp, Tsanova 
T, Hublin j-j, peter BM, Meyer M, Skoglund p, Kelso j, pääbo S. (2021) initial upper palaeolithic 
humans in Europe had recent Neanderthal ancestry. Nature 592, 253–257. IF 42.779

8. iepure, S., C. Badaluta, o.t. moldovan. 2021. an annotated checklist of groundwater Copepoda 
(Cyclopoida, Harpacticoida) from Romania with notes on their distribution and ecology. Subter-
ranean Biology, 41: 87–108 (https://doi.org/10.3897/subtbiol.41.72542)

9. Brad t., iepure S., Sarbu S. M., 2021, The chemoautotrophically based Movile Cave groundwa-
ter ecosystem, a hotspot of subterranean biodiversity, Diversity 2021, 13(3), 128; https://doi.
org/10.3390/d13030128. IF 2.465

10. Weber D., Brad t., Stoch F., Flot j.-F., 2021, Rediscovery and redescription of Niphargus ensli-
ni Karaman, 1932 (amphipoda, Niphargidae) in southern Germany, Subterranean Biology, 40:  
65-89, https://doi.org/10.3897/subtbiol.40.73017, IF 1.46



i n s t i t u t e l e  d e  c e r c e t a r e  d i n  f i l i a l a  c l u j - n a p o c a 1 4 1

11. anghelinu M., Händel M., Niță l., Cordoș C., veres d., Hambach u., Murătoreanu G., Ciornei a., 
Schmidt C., Sava T., Mănăilescu C., ilie M., Demay l., Georgescu V., 2021. From Gravettian to 
Epigravettian in the Eastern Carpathians: insights from the Bistricioara-lutărie iii archaeological 
site. Quaternary international 587-588, 210–229; iF 2,130.

12. Begy R.-Cs., Savin C.F., Kelemen S., veres d., Muntean o.-l., Malos, C.V., Kovacs T., 2021. inves-
tigation of the effect of anthropogenic land use on the pănăzii lake (Romania) catchment area 
using Cs-137 and pb-210 radionuclides. ploS oNE 16, e0251603; iF 3,240.

13. Tsanova T., veres d., Hambach u., Spasov R., Dimitrova i., popov p., Talamo S., Sirakova S., 2021. 
upper palaeolithic layers and Campanian ignimbrite/Y-5 tephra in Toplitsa cave, Northern Bulga-
ria. journal of archaeological Science: Reports 37, 102912. iF 1,67.

14. laag C., Hambach u., Zeeden C., lagroix F., Guyodo Y., veres d., jovanović M., Marković S.B., 
2021. a detailed paleoclimate proxy record for the Middle Danube Basin over the last 430 kyr: a 
rock magnetic and colorimetric study of the Zemun loess-paleosol sequence. Frontiers in Earth 
Science 9, 340. iF 3,23.

15. pötter S., veres d., Baykal Y., Nett j.j., Schulte p., Hambach u., lehmkuhl F., 2021. Disentangling 
sedimentary pathways for the pleniglacial lower Danube loess based on geochemical signatures. 
Frontiers in Earth Science 9, 600010. iF 3,23.

16. Maier a., Stojakowits p., Mayr C., pfeifer S., preusser F., Zolitschka B., anghelinu M., Bobak D., 
Duprat-oualid F., Einwögerer T., Hambach u., Händel M., Kaminská l., Kämpf l., Łanczont M., 
lehmkuhl, F., ludwig p., Magyari E., Mrocze, p., Nemergut a., Nerudová Z., Niţă l., polanská M., 
połtowicz-Bobak, M., Rius D., Römer W., Simon u., Škrdla p., Újvári G., veres d., 2021. Cultural 
evolution and environmental change in Central Europe between 40 and 15 ka. Quaternary inter-
national 581-582, 225–240. iF 2,130.

17. anghelinu M., Niță l., veres d., Hambach u., Händel M., Cordoș C., Sava T., ilie M., Murătoreanu 
G., 2021. Break vs. continuity: Techno-cultural changes across the lGM in the Eastern Carpathi-
ans. Quaternary international 581-582, 241-257. iF 2,130.

18. lehmkuhl F., Nett j.j., pötter S., Schulte p., Sprafke T., jary Z., antoine p., Wacha l., Wolf D., Zerboni  
a., Hošek j., Marković S.B., obreht i., Sümegi p., veres d., Zeeden C., Boemke B., Schaubert V., 
Viehweger j., Hambach u. loess landscapes of Europe – mapping, geomorphology, and zonal 
differentiation. Earth-Science Reviews 215, 103496. IF 12.413.

19. Scheidt S., Berg S., Hambach u., Klasen N., pötter S., Stolz a., veres d., Zeeden C., Brill D., Brück-
ner H., Kusch S., laag C., lehmkuhl F., Melles M., Monnens F., oppermann l., Rethemeyer j., 
Bösken j., 2021. Chronological assessment of the Balta alba Kurgan loess-paleosol section (Ro-
mania) – a comparative study on different dating methods for a robust and precise age model. 
Frontiers in Earth Science 8, 586. iF 3,23.

20. papadopoulou M., Tsiripidis i., panajiotidis S., Fotiadis G., veres d., Magyari E., Bormann M., Fon-
tana S., Shumilovskikh l., panagiotopoulos K., Schäbitz F., Giesecke T., 2021. Testing the potential 
of pollen assemblages to capture composition, diversity and ecological gradients of surrounding 
vegetation in two biogeographical regions of southeastern Europe. Vegetation History and archa-
eobotany. iF 2,375.

21. Zeeden C., Hambach u., Klasen N., Fischer p., Schulte p., Nett j.j., veres d., obreht i., Chu W., pa-
padopoulou M., Viehberg F., Schäbitz F., Gavrilov M.B., Marković S.B., Vött a., lehmkuhl F., 2021. 
Sedimentology of a late Quaternary lacustrine record from the south-eastern Carpathian Basin. 
journal of Quaternary Science, 36, 8. IF 2.738.

22. obreht i., Zeeden C., Hambach u., veres d., Marković S.B., lehmkuhl F., 2021. Reply to the di-
scussion paper by p. Sümegi and S. Gulyás: Some notes on the interpretation and reliability of 
malacological proxies in paleotemperature reconstructions from loess- comments to obreht et 
al.’s “a critical reevaluation of paleoclimate proxy records from loess in the Carpathian Basin”. 
Earth-Science Reviews 220, 103737. IF 12.413.

23. longman j., veres d., Haliuc a., Finsinger W., Ersek V., pascal D., Sava T., Begy R., 2021. Carbon 
accumulation rates of Holocene peatlands in central-eastern Europe document the driving role of 
human impact for the past 4000 years. Climate of the past https://doi.org/10.5194/cp-2021-65, 
acceptat. iF 4,295.

24. Haliuc a., Buczkó K., Hutchinson S.M., Ács É., Magyari E.K., Korponai j., Begy R. C., Vasilache 
D., Zak M., veres d., 2021. Correction: Climate and land-use as the main drivers of recent en-
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vironmental change in a mid-altitude mountain lake, Romanian Carpathians. ploS oNE 16(3): 
e0248253. iF 3,240.

25. Constantin D., Mason l.a., veres d., Hambach u., panaiotu C., Zeeden C., Zhou l., Marković S.B., 
Gerasimenko, N., avram a., Tecsa V., Groza-Sacaciu S.M., del Villalonga l., Begy R., Timar-Gabor 
a., 2021. oSl-dating of the pleistocene-Holocene climatic transition in loess from China, Euro-
pe and North america, and evidence for accretionary pedogenesis. Earth-Science Reviews 221, 
103769. IF 12.413.

26. Fenn K., Thomas D.S.G., Durcan j.a., Millar i.l., veres d., piermattei a., lane C.S. a tale of two 
signals: Global and local influences on the late pleistocene loess sequences in Bulgarian lower 
Danube. Quaternary Science Reviews . iF 4,112.

27. Kwiecien o, Braun T, Francesca Brunello C, Faulkner p, Hausmann N, Helle G, Hoggarth ja, ionita 
M, jazwa C, Kelmelisj S, Marwan N, Nava-Fernandez C, Nehme K, opel T, oster jl, perşoiu a, 
petrie C, prufer K, Saarni SM, Wolf a, Breitenbach SFM, 2021, What we talk about when we talk 
about seasonality – a transdisciplinary review, Earth-Science Reviews, https://doi.org/10.1016/j.
earscirev.2021.103843, IF 12.413.

28. perşoiu a, Buzjak, N., onaca, a., pennos, C., Sotiriadis, Y., ionita, M., Zachariadis, S., Styllas, M., 
Kosutnik, j., Hegyi, a., and Butorac, V.: Record summer rains in 2019 led to massive loss of surface 
and cave ice in SE Europe, The Cryosphere, 15, 2383–2399, https://doi.org/10.5194/tc-15-2383-
2021, 2021

29. Feher R, Voiculescu M, Chiroiu p, perşoiu a, 2021, The stable isotope composition of hoarfrost, 
isotopes in Health and Environmental Studies, 57 (4): 386-399, https://doi.org/10.1080/1025601
6.2021.1917567, IF 1.675

iv. Conferinţe organizate/susţinute – 18
b) participări la conferinţe internaţionale – 18

v. proiecte de cercetare/colaborări - 12
a ) proiecte de cercetare/colaborări internaţionale – 12
1. proiect apuseni. Elaborarea instrumentelor pentru managementul adaptativ al capitalului natu-

ral din ariile protejate parcul Natural apuseni, RoSCi0002 apuseni, RoSpa0081 Munții apuseni 
– Vlădeasa și RoSCi0016 Buteasa”, poiM122643; Contract Servicii de elaborare a studiilor in do-
meniul mediului necesare in vederea realizarii planului de management în cadrul proiectului „Ela-
borarea instrumentelor pentru managementul adaptativ al capitalului natural din ariile protejate 
parcul Natural apuseni, RoSCi0002 apuseni, RoSpa0081 Munții apuseni – Vlădeasa și RoSCi0016 
Buteasa”, proiect cod SMiS 122643 (cod contract C5) Director oana Moldovan – traian Brad, 
Ruxandra Năstase-Bucur, daniela Cociuba, marius Kenesz, oana moldovan, daniel veres

2. pN-iii-p4-iD-pCE-2020-2843, Convergent evolution, development and adaptations of crustaceans 
from chemosynthesis-based cave ecosystems (EVo-DEVo-CaVE), Director Sanda iepure – traian Brad

3. EEa-Ro-No-2018-0138 – Monitoring and risk assessment for groundwater sources in rural com-
munities of Romania GRouNDWaTERiSK, 2019-2023, Mecanismul Financiar 2014-2022, Director 
oana Moldovan – traian Brad, Ruxandra Năstase-Bucur, marius Kenesz, oana moldovan

4. pN-iii-p4-iD-pCCF2016-0016 Food chains in the dark: diversity and evolutionary processes in ca-
ves, Director Dr. oana Moldovan – traian Brad, Ruxandra Năstase-Bucur, marius Kenesz, oana 
moldovan, daniel veres

5. iaEa project 22848/R0. isotope Techniques for the Evaluation of Water Sources for Domestic 
Supply in urban areas (F33024). isotope Hydrology of the Drinking Water Supply System of Cluj-
Napoca (NW Romania), durata: 36 luni, Director traian Brad, aurel perşoiu, co-director proiect

6. EEa 126/2019 Karst Climate archives – Karsthives 2, Dr. Silviu Constantin – Ruxandra Năstase- 
Bucur, marius Kenesz, oana moldovan, daniel veres, aurel perşoiu

7. Membru in echipa de cercetare a proiectului: “Completarea nivelului de cunoaștere a bio-
diversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și 
ha bitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 17 al Directivei 
Habitate 92/43/CEE” (SMiS 2014+ 120009 – iSER, Coordonator proiect: Marius Vlaicu, contract 
238/11.03.2019 iSER Bucuresti) – daniela Cociuba
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8. proiectul pN-iii-p4-iD-pCE-2020-0914 cu titlul ‘Consideratii geochimice si izotopice asupra ampli-
tudinii poluarii cu metale in Europa central-estica in ultimii 7000 ani’, contract pCE 82 ⁄ 2021; 
Director grant: Daniel Veres; Durata: 36 luni; Director de proiect – daniel veres

9. pCE 2021 – Holocene winter atmospheric circulation patterns in Eastern Europe (pN-iii-p4-iD-
pCE-2020-2723, durata: 36 luni, aurel perşoiu, director proiect

10. Director proiect – Dual (oxygen and strontium) stable isotope-based wood provenancing (pN-iii-
p2-2.1-pED-2019-4102, durata: 24 de luni, – aurel perşoiu, director proiect

11. Director proiect – imprint of large-scale atmospheric circulation patterns on the stable isotope 
composition of precipitation in Eastern Europe (Ro2550, international atomic Energy agency, 
durata: 36 luni, aurel perşoiu, director proiect

12. Director proiect – Preserving the climate memory of vanishing Eastern Mediterranean subterra-
nean glaciers (international union of Speleology, durata: 36 luni, aurel perşoiu, Director proiect

vii. premii obţinute – 2
b) in ţară – 2
1. oana moldovan, premiul aR pt lucrarea: Moldovan o.T., Kovac l., Halse S. (2018) Cave Ecology. 

Springer international publishing. 532 pp, iSBN 978-3-319-98852-8
2. daniel  veres, premiul ad astra Excelenţă în Cercetare, domeniul Științele pământului și Știintele 

Spațiale decernat in decembrie 2020 – neinclus in raportul pe 2020.

viii. Citări ale lucrărilor in 2021
a) Google scholar 1415

anexa 2:

Rezultatele centralizate ale 
institutului de speologie „emil Racovita” – compartimentul din Cluj-Napoca pentru anul 2021

Resurse umane articole publicate Cărți/capitole premii

Ci
tă

ri 
al

e 
lu

cr
ăr

ilo
r 

an
te

rio
ar

e 
în

 2
02

1

Co
nf

er
in

țe
 

or
ga

ni
za

te

Co
nf

er
in

țe
 

su
sț

in
ut

e 
 

N
r. 

ce
rc

et
.

Co
nd

. d
oc

t.

dr
.

Dr
d.

po
st

 -D
oc

.

Re
vi

st
e 

iS
i

st
ră

in
ăt

at
e

Re
vi

st
e 

iS
i

Ro
m

ân
ia

Re
vi

st
e

Ro
m

ân
ia

 B
+

În
 

st
ră

in
ăt

at
e

ea
R

În
 ța

ră

În
 

st
ră

in
at

at
e

În
 a

R

7 1 6 – – 29 – – 2 – – – 2 1415 0 18



oBseRvatoRul astRoNomiC
al Filialei Cluj-NapoCa 
a aCademiei RomâNe

http://www.astro.ro:8080/

Colectivul de cercetători ai observatorului astronomic al Filialei Cluj-Napoca a academiei Române care a 
raportat activitatea științifică pentru anul 2021 a avut următorul personal:

1. Dr. ing. Turcu Vlad CS i  – Responsabil colectiv
2. Dr pop alexandru CS i
3. Dr. Moldovan Dan CS iii
4. Dr. Szücs-Csillik iharka CS iii
5. Dr. Blaga Gabriela CS iii
6. Dr. Ficuț-Vicaș Dana CS
7. Mircea liviu CS
8. Dănilă Bogdan CS
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Raportarea Rezultatelor activităţii de cercetare  
conform solicitărilor din anexa 2 (academia Română)

i. membrii colectivului de cercetători
1. Total cercetători – 8
2. Cu Doctorat – 6
4. Doctoranzi – 1

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 4

c) Cărţi/capitole publicate în ţară – 4
1. a. pop, v. turcu, Observatorul Astronomic al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, Zilele aca-

demice Clujene, octombrie-Noiembrie 2021, pag. 79-82, iSBN 978-606-038-022-1, (2021)
2. C.N. pătroi, i. szücs-Csillik, a.C. Beșliu, The aligned Eneolithic fortification system from Portărești, 

in: Sorin FoRȚiu (ed.), Dorel MiClE (coord.), In Honorem Valeriu Sîrbu, arheoVest, iX, Timișoa-
ra, noiembrie 2021, asociația „arheoVest” Timișoara, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2021, Vol. i: Ar-
heologie, pp. 1‒520 + DVD-RoM (adrian CÎNTaR), Vol. ii: Metode interdisciplinare și Istorie, pp. 
521‒940, iSBN 978-606-020-407-7

3. i. szücs-Csillik, Z. Maxim, Some crucial constellations in the Neolithic: Gemini-Taurus and Sagitta-
rius-Scorpius in: Sorin FoRȚiu (ed.), Dorel MiClE (coord.), In Honorem Valeriu Sîrbu, arheoVest, 
iX, Timișoara, noiembrie 2021, asociația „arheoVest” Timișoara, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2021, 
Vol. i: Arheologie, pp. 1‒520 + DVD-RoM (adrian CÎNTaR), Vol. ii: Metode interdisciplinare și Isto-
rie, pp. 521‒940, iSBN 978-606-020-407-7

4. a. Comşa, i. szücs-Csillik, Astronomical orientations research in two cemeteries belonging to 
Monteoru culture in: Sorin FoRȚiu (ed.), Dorel MiClE (coord.), In Honorem Valeriu Sîrbu, arheo-
Vest, iX, Timișoara, noiembrie 2021, asociația „arheoVest” Timișoara, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 
2021, Vol. i: Arheologie, pp. 1‒520 + DVD-RoM (adrian CÎNTaR), Vol. ii: Metode interdisciplinare 
și Istorie, pp. 521‒940, iSBN 978-606-020-407-7

iii. articole publicate – 18
a) articole în reviste isi din străinătate – 6
1. R   . abbott, T.D. abbott, ... , B. dǎnilǎ, ... (1354 authors), GWTC-2: Compact Binary Coalescences 

Observed by LIGO and Virgo during the First Half of the Third Observing Run, phys. Rev. X, 11, 2, 
id. 021053, 2021 (15.76 i.F)

2. D. Davis, j. S. areeda, ... , B. dǎnilǎ, ... (287 authors), LIGO detector characterization in the second 
and third observing runs, Classical and Quantum Gravity, 38, 13, id. 135014 (2021) (3.487 i.F)

3. B. dănilă, G. mocanu, v. turcu, a. junge, S. Blaga, Magnetic Field Created by the Theroelectric 
Effect, iEEE Transactions on Magnetics, Vol. 37, issue 3, article number: 3000106, Doi: 101109/
TMaG.2020.3045342, (Mar 2021) (1.70 i.F)

4. G. mocanu, Trajectories of Charged Particles Undergoing Brownian Motion in a Time-Dependent 
Magnetic Field II: Effect of External, iEEE Transactions on plasma Science, vol. 49, issue 5, pp. 
1527-1535 (1.22 i.F)

5. a. B. Sonka, v. turcu, a. Nedelcu, M. Birlan, d. moldovan, Fast Rotator Minor Planet 2020 UA 
from Cluj and Berthelot Observatory, The Minor planet Bulletin (iSSN 1052-8091) Bulletin of the 
Minor planets Section of the association of lunar and planetary observers, Vol. 48, No.2, pp.100-
101, (2021)

6. i. szücs-Csillik, In search of ancient space exploration, journal of Space Exploration, (2021) (tsse-
21-38541, accepted, will be publish in 2021) (0.36 i.F)

b) articole în reviste isi din România – 5
1. M. Birlan, a. Sonka, o. Badescu, a. Nedelcu, p. paraschiv, v. turcu, S. anghel, D. Besliu-ionescu, 

i. Boaca, M. Trelia, d. moldovan, E. petrescu, a. Huzoni, Berthelot, the New Astronomical Station 
in Romania, Romanian astronomical journal, Vol 31, issue 1, page: 41-56 (2021)
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2. i. szücs-Csillik, On the study of surfaces of section in the restricted trapezoidal four-body problem, 
Romanian astronomical journal, Vol. 31, No. 1, p. 9-20 (2021)

3. S. anghel, i. szücs-Csillik, d.a. Nedelcu, i. Boacă, M. Birlan, Meteoroid’s orbit determination, Ro-
manian astronomical journal, Vol. 31, No. 2, p. 153–170 (2021)

4. i. szücs-Csillik, The message of some ancient astronomical symbols from the oldest Neolithic Vin-
ca civilization (Mostonga, Tărtăria, Turdaș and Parța), Romanian astronomical journal, Vol. 31, 
No. 2, p. 115–132 (2021)

5. i. szücs-Csillik, a. Comşa, Andesite Sun in Carpathian Mountains – Romania. In Memoriam Maria 
COMŞA Romanian astronomical journal, Vol. 31, No. 3, p. 187–200 (2021).

c) articole în reviste B+ – 7
1. C.N. pătroi, I. szücs-Csillik, a.C. Beșliu, Marea incintă circulară de la Portărești, U.A.T. Giurgița, 

județul Dolj, in oltenia, Studii și Comunicări. arheologie-istorie, journal for Studies of archaeolo-
gy-History, Muzeul olteniei Craiova, 2021, iSSN 1454-6892, vol. XXViii, pp. 19-66.

2. szücs-Csillik, i., Maxim, Z, Some pivotal constellations in the Neolithic era, anuarul Muzeului Et-
nografic al Transilvaniei (aMET), 2021, pp. 165-173.

3. szücs-Csillik, i., Maxim, Z, Şcoala clujeană de astronomie culturală, în: Analele Banatului, Vol. 
XXiX, (2021). (accepted).

4. szücs-Csillik, i.: In search of ancient space exploration, journal of Space Exploration, tsse-21-
38541, 2021.

5. szücs-Csillik, i.: Celestial symbols from Vinca civilization, Eaa/ European association of archaeolo-
gists in Kiel, Session #330: The Carpathian Basin as a Melting pot, 8-11 September, 2021, Material 
culture studies and societies, on-line poster. http://dx.doi.org/ 10.13140/RG.2.2.19384.83208

6. szücs-Csillik, i.: The generalized Levi-Civita and Kustaanheimo-Stiefel transformations, iau Sym-
posium 346, Multi-scale (time and mass) dynamics of space objects, 18-22 october, 2021, on-line 
poster. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.22740.27525

7. Ficuț-Vicaș, D., szücs-Csillik, i.: ExoWorld Walk at Botanical Garden, ZaC Viewpoints in Astro-
nomy, Astrophysics, Space and Planetary Sciences, oct 28-29, 2021, on-line poster. 

iv. Conferinţe organizate/susţinute – 20)
a) Conferinţe organizate – 2
1. Conferință internațională „Viewpoints in astronomy, astrophysics, Space and planetary Scien-

ces”, october 29-30, 2021, Zilele academice Clujene-2021, Cluj-Napoca
2. Conferință internațională “Multi-scale (time and mass) dynamics of space objects”, international 

astronomical union, iau Symposium No. 364, october 18-22 2021, iași.

b) participări la conferinţe internaţionale – 18

v. proiecte de cercetare/colaborări – 10
a ) proiecte/colaborări internaţionale – 7
1. Contract European Space agency (ESa), “SWaRM iop Support Contract – Simulations of Magnetic 

perturbations on-Board. analysis around the VFM and potential improvements “, ESa Contract 
No. 4000125989/18/Nl/ia, 2020-2021, prime-contractor: Romanian academy – Cluj-Napoca 
Branch, astronomical observatory Cluj (ESa Vendor Code 1000016320)

2. Contract European Space agency (ESa) “SWaRM iop Support Contract – Time Dependent ana-
lysis of Magnetic perturbations on-Board”,  ESa contract no 4000134769/21/Nl/ia, 2021-2022, 
prime-contractor: Romanian academy – Cluj-Napoca Branch, astronomical observatory Cluj (ESa 
Vendor Code 1000016320)

3. Contract European Space agency (ESa), ESa Express procurement (EXpRo +) / open-Competitive, 
ao/1-8856/16/Nl/CBi invitation to Tender Call for outline proposals under Romanian industry in-
centive Scheme, ESa Contract No. 4000128483/19/D/CT, “Synoptes – GNSS Based Timestamping 
for SST observations”, 2019-2021; Sub-contractor: Romanian academy – Cluj-Napoca Branch, 
astronomical observatory Cluj (ESa Vendor Code 1000016320).
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4. Contract European Commission, Research Executive agency (EC-REa), Specific agreement Num-
ber: 952852 – 2-3SST2018-20 – H2020-SGa-Space-SST-2019, “Second funding line in Work pro-
gramme 2018-2020 for the further development of a European SST Service provision function” 
(acronim 2-3SST2018-20)”, 2020-2022; linked third parties: Romanian academy – Cluj-Napoca 
Branch, astronomical observatory Cluj (EC piC Code 936166886).

5. “Project DWARF - Eclipsing binaries as precise clocks to discover exoplanets”, international obser-
ving Campaign

6. “Project LITTLE THINGS - local irregulars That Trace luminosity Extremes, The H i Nearby Galaxy 
Survey”

7. “Project Northern TESS targets – ground based follow up campaigns on triple and quadruple stel-
lar systems”, international observing Campaign

b ) proiecte naţionale – 3
1. unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi inovării 

(uEFiSCDi). pN iii: programul 1 – Dezvoltarea sistemului naţional de certcetare-dezvoltare, “Ca-
pacităţi şi servicii instituţionale pentrucercetarea, monitorizarea şi prognoza riscurilor din spaţiul 
extraatmosferic” (SaFESpaCE), Nr. 16pCCDi/ 2018, Coordonator – agenţia spaţială Română

2. unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi inovării 
(uEFiSCDi), pN iii: programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, 
dezvoltare și inovare, “7. Sistem pentru analiza și evaluarea riscurilor din spațiul extraatmosferic 
(RoSSa)”, Nr. 36Sol/ 2021, Coordonator – agenţia spaţială Română

3. Contract intern de prestari servicii subsecvent în cadrul priectului de cercetare European Com-
mission, Research Executive agency (EC-REa), 1sst2018-20, “achiziția de servicii de observare și 
furnizare date astronomice pentru obiecte spațiale artificiale”, Nr. 33/363/06.08.2020, Coordo-
nator – agenţia spaţială Română, prestator: academia Română – Filiala Cluj-Napoca, observa-
torul astronomic Cluj-Napoca (aRoaC)

vi. Rapoarte de interes public – 3
1. G. Blaga, COMSOL simulations of the ASM and VFM vicinities – talk, SWaRM Satellite in orbit 

performance Technical Meeting #14, may 4-5 2021 - online
2. G. Blaga, Analysis of on-board magnetic perturbations – talk, SWaRM Satellite in orbit perfor-

mance Technical Meeting #15, November 16-17 2021 - online
3. v. turcu, SYNOPTES Calibration Campaign and error estimation at Astronomical Observatory Cluj 

– Feleacu Station, Final Report, ESa Contract No. 4000128483/19/D/CT, “Synoptes – GNSS Based 
Timestamping for SST observations”, November 2,2021  - webex online

viii. Citări ale lucrărilor in 2021
a) Google scholar – 286

anexa 2:

Rezultatele centralizate ale 
observatorului astronomic din Cluj-Napoca pentru anul 2021

Resurse umane articole publicate Cărți/capitole premii
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BiBlioteCa aCademiei RomâNe 
Cluj-NapoCa

http://acad-cluj.ro/biblioteca_academiei_romane/

Colectivul de cercetători al Biblioteci academiei Române – Cluj-Napoca care a raportat activitatea științifică 
pentru anul 2021 a avut următorul personal:

 1. prof. univ. dr. habil. Sorin Crișan – director
 2. drd. alb Dan, Bibliotecar i
 3. dr. Bîrlea Eugenia, Bibliotecar ia
 4. dr. Balasz isabela, Bibliotecar ia
 5. dr. Birț Remus, Bibliotecar ia
 6. Botean Elisabeta, Bibliotecar i
 7. Borodi Raul, Bibliotecar ia
 8. Ciceu adriana, Bibliotecar ia
 9. dr. Crăciun Bogdan, șef serviciu
 10. dr. Crișan Horațiu, Bibliotecar ia

 11. Crișan laura, Bibliotecar ia
 12. Crișan Mariana, Bibliotecar ia
 13. drd. Crisan Gabriel Simion, Bibliotecar ia
 14. dr. Cristea Vasilica, Bibliotecar ia
 15. dr. Fărcășan Simona, Bibliotecar ia
 16. Furcovici Horea, Depozitar ia
 17. Furcovici Roxana, Bibliotecar ia
 18. dr. Zita Haiduc, șef serviciu
 19. ionescu Sebastian, Bibliotecar ia

ORGANIGRAMĂ 
TOTAL POSTURI: 41 
din care de conducere: 3 
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 20. Masody ildiko, Bibliotecar ia
 21. Mezei Carmen, Bibliotecar ia
 22. dr. Mirăuți irina, Bibliotecar ia
 23. Moldovan Roxana, Bibliotecar ia
 24. oltean Tana, Bibliograf ia
 25. dr. oros Mihaela, Bibliotecar ia
 26. dr. piticari alexandru, Bibliotecar i
 27. popa anca, Bibliotecar ia
 28. dr. Sandor-Botezatu Nicoleta, Bibliotecar ia
 29. drd. Sucilea adrian,Bibliotecar ia

 30. Stroe Răzvan, Depozitar ia
 31. Strempel augustin, mânuitor carte
 32. Tanasa Silvia, legător
 33. dr. Tatay anca, Bibliotecar i
 34. dr. ursuțiu Claudia, Bibliotecar i
 35. Vlassa Tudor, Bibliotecar i
 36. dr. Vlassa ileana, Bibliotecar ia
 37. Georgiu Monica, Bibliotecar
 38. Zilahi Diana, Bibliotecar ii

Raportarea Rezultatelor activităţii de cercetare  
conform solicitărilor din anexa 2 (academia Română)

i. membrii colectivului de cercetători
1. Total – 38 (angajați de specialitate)
2. Cu Doctorat – 16
3. Conducători doctorat – 1
4. Doctoranzi – 3

activitate de cercetare în anul 2021
ii. Cărţi publicate – 16

a) Cărţi/capitole publicate în străinătate – 1
1.  anca elisabeta tatay, Bogdan andriescu, Carte românească veche şi modernă la Roma, în Bib-

lioteca Apostolică Vaticană (sec. XVII-XIX). Catalog / Libri romeni antichi e moderni a Roma, nella 
Biblioteca Apostolica Vaticana (sec. XVII-XIX). Catalogo, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica 
Vaticana, 2021, 376 p.

c) Cărţi/capitole publicate în ţară – 7
1. sorin Crişan, From the archive to the literary work, in: i. Boldea, C. Sigmirean, D-M Buda (Ed.), 

Reading Multiculturalism. Human and Social Perspectives, Section: literature. Târgu-Mureș: The 
alpha institute for Multicultural Studies, 2021, pp. 21-30 (iSBN: 978-606-93691-9-7).

2. alexandru piticari, Dregători la hotarul Ţării Moldovei cu Transilvania: Vornicii ocolului domnesc 
Câmpulung (Moldovenesc) (secolele XVI-XVIII), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2021, iSBN 978-606-
020-317-9, 558 pp.

3. anca elisabeta tatay, Cornel Tatai-Baltă, Arta grafică a cărților românești vechi tipărite la Brașov 
(1805-1827), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2020, 245 p.

4. anca elisabeta tatay, Carte românească veche în Biblioteca Apostolică Vaticană. Însemnări de 
proprietate hunedorene, în vol. județul Hunedoară. Studii de istorie și de cultură locală, coordo-
natori: Valentin Trifescu, Cristian Sebastian Fodor, Valy ilieș, Editura Muzeului Național Brukent-
hal – Casa Cărții de Știința, Sibiu – Cluj-Napocă, 2021 (în curs de publicare).

5. Bogdan andriescu, anca elisabeta tatay, Carte românească veche în Biblioteca Naţională Széché-
nyi, Budapesta. Catalog. 1726-1830, Sibiu – Cluj-Napoca, Editura armanis – Editura Mega, 2020.

6. Claudia ursuţiu, traducerea din limba ebraică a cărții: Zvi Hartman, Evreii din Transilvania între 
români și maghiari de la Monarhia Habsburgică la statul național român (1867-1940): onoare 
etnică sau criză de identitate?, Cluj Napoca, Editura institutului pentru Studierea problemelor 
Minoritatilor Naționale (în curs de publicare) ().

7. Cristea vasilica, traducere din limba latină a cărții: Toma din aquino, Summa theologica, Volumul 
ii, Editura polirom, iași, 2021, iSBN: 978-973-46-8593-6, 912 p. (colaborare), 
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iii. articole publicate – 8
c) articole în reviste B+ – 8
1. sorin Crişan, Despre Isus și ceilalți, în: „Cercetări teatrale“, Nr. 2(4), 2021, pp. 211-218 (iSSN: 2668- 

9952; iSSN-l: 2668-9952).
2. sorin Crişan, Art – Identity – Ideology, în: „Colocvii teatrale / Theatrical Colloquia“, Volume 11 

(2021), issue 2 (decembre 2021), pp. 6-20 (Doi: 10.2478/tco-2021-0016; eiSSN 2285-5912).
3. Codruța liana Cuceu, horaţiu traian Crişan, Suffering in Mental Illnesses. Contemporary Philo-

sophical Perspectives upon Subjectivity, Corporality and the Abatements of Personal Autonomy, 
international journal on Humanistic ideology, Vol. Xi, No. 2, 2021, pp. 251-266.

4. Cristian paşcălau, Nicoleta sandor-Botezatu, Ecumenopolis Revisited: the Pattern of a Global City, 
în: Eon, vol. 2, nr. 1, 2021, p. 1-16.

5. Cristian paşcălau, Nicoleta sandor-Botezatu, Premisas constructivas del sentido y de los mundos 
explicativos en los aforismos de Lucian Blaga, în Studii și cercetări filologice, Seria limbi romanice, 
Ed. universitatii din pitesti, vol. 1, nr. 30, 2021, p. 7-22.

6. alexandru piticari, La confluența dintre bibliologie, heraldică și istoria culturii: Lucrarea Cheia 
înțelesului, București, 1678, în Biblioteca. Revistă de bibliologie și știința informării, nr. 5, 2021.

7. alexandru piticari, Cultură și heraldică în Ţara Românească la finalul secolului al XVII-lea: Stihurile 
la stemă și stemele regăsite în Biblia de la București (1688), în liBRaRia. Revista Bibliotecii județe-
ne Mureș (în curs de publicare).

8. anca tatay, Din nou despre Shematismele Greco-catolice de la Oradea. Ediţia necunoscută din 
1826 , în Libraria (Târgu Mureş), nr. XViii-XiX, 2019-2020, p. 97-127. 

iv. Conferinţe organizate/susţinute – 14
a) Conferinţe organizate – 1
1. Conferinţa „Cuvânt și imagine în producția de carte din spațiul european (secolele XV-XX)”, 

organi zată în perioada 28-29 octombrie 2021 , în cadrul Zilelor academice Clujene. (tatay anca 
și piticari alexandru)

b) participări la conferinţe internaţionale – 2
c) participări la conferinţe naţionale – 11

v. proiecte de cercetare – 4
b) proiecte naţionale – 4
1. ,,Repertoriu de steme și amprente sigilare regăsite în fondul ,,Carte veche românească” din cadrul 

Bibliotecii Academiei Române-Filiala Cluj (sec. XVI-XIX) (începerea procesului de strângere a ma-
terialului heraldic și sfragistic).

2. ,,Cartea românească veche din Ţara Românească, Moldova și Transilvania: Aspecte heraldice, 
bibliologice  și culturale (secolele XVI-XIX)” (90 de pagini scrise).

3. CATECHISMUS, szau Summá Krédinczéi Katholicsést. R. P. PETRI CANISII. Doctor Szkrip: ſzvent 
den Rendul Szociéy luy ISSUS. Entorſz pré limbá Rü(m)enáſzke, dé R. P. BUITUL GSURGS, Doct: 
Szkrip: ſzvente den ácsélás Rend. Akum de iſnove tiperit la oſzirdie R. R. P. P. Szociéy luy JSSUS Si 
inkinát entru csinſzte. Illustriſſimi ſi Reverendiſſimi ATHANAZIE, Den Milá luy Dumnezeo, ſi ſzkaun-
uluy Apoſzteléſzk – Archi – Epiſcopuluy, dé czárá Ardaluluy; Aſisdire ſi ſzvetnik majdin Leuntru al 
Ennelczátuü luj Emperat. Tiperit en Klus en Anul  Domnului 1703 (aducerea în țară, din ungaria, 
a facsimilului electronic al acestui catehism și începerea demersurilor științifice de publicare și 
editare) (piticari alexandru).

4. album-catalog: Al-Qur’ān: Ediții ale Coranului în Fondul Oriental al Bibliotecii Academiei Române 
Filiala Cluj-Napoca (în curs de finalizare) (Fărcăşan simona).

vii. premii obţinute – 1
b) in ţară – 1
1. sorin Crişan, Doctor Honoris Causa al universității „George Enescu“ din iași, 2021.
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x. activitate biblioteconomică
a) serviciul biblioteconomie – 7
Coordonarea activității de ansamblu a Serviciului de Biblioteconomie, repartizând obiectivele de plan 
pentru fiecare dintre membrii serviciului ţinând cont şi de necesitatea de concentrare. asigurarea 
implementării masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SaRS CoV 2 si pentru asi-
gurarea desfasurarii activitatilor in conditii de siguranta.

1. achiziţii: 
Donaţii carte: 1602 unit.bibl.

2. Catalogare:
lucrări catalogate în sistem Qulto: 7058 titluri, din care: 
 – carte veche fond Satu Mare: 5150 titluri;
 – carte modernă: 1908 titluri.
Verificare şi corectare a introducerilor în sistem Qulto: 5212
aplicare şi scanare barcod: 1602 scanări.
Verificare şi corectare catalog alfabetic general: 

3. periodice:
activitate de prelucrare a datelor şi introducere computerizată în sistem Qulto a periodicelor intrate 

în bibliotecă prin:
 – Schimb internaţional direct: 50 vol.; 
 – abonamente: 23 titluri; 
 – Donaţii: 485 vol.; 
 – total: 576 vol.; 6760 fasc.
Verificarea fondului de periodice vechi, reevaluarea lui (verificare număr, recotare, completare fişe 

de evidenţă, fond Tg.Mures): 760 titluri.
Retroconversie fond curent (incheiere fond catolic): 831titluri; 
Tehnoredactare si editare fise periodice vechi: 410 titluri
informare cititori la sala : 55 cititori

4. depozit:
Ştampilat, cotat, etichetat, transportat: 41 m de carte
aranjare în depozit carte nouă: 41 m de carte
Restituire și rearanjare carte pe rafturi în depozit: 446 titluri
Sortare, relocare, rearanjare periodice: 35 m
pregatire pentru relocare, scoatere/inlocuire/desprafuire rafturi
pregatire periodice pentru mapare: sortare,rearanjare,relegare: 182 vol.

5. legătorie:
legare cărţi: 65 de unităţi
Recondiţionat cărţi: 45 de unităţi
legare, recondiționare periodice: 68 unităţi
legare Monitor Oficial: 35 unităţi
Cutii, mape pentru conservare carte: 26 bucăţi
legat registre: 7 buc.
activitati conexe expozitiilor de carte: lipit pe suport afise ,casetare, triunghiuri de suport carte,etc.

6. Colaborări:
institutele academiei Romane din Cluj in cadrul Zilelor academice Cluj în vederea desfăşurării confe-
rinţelor ştiinţifice.

7. activitate ştiinţifică: valorificarea si punerea in evidenta a fondurilor proprii prin postari foto/video zilni-
ce pe pagina de facebook/site a institutiei.
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B) serviciul Colecţii speciale – 7
1.  Coordonarea Serviciului de Colecții speciale, cu repartizarea sarcinilor pentru fiecare membru al 

colectivului şi verificarea modul în care aceste sarcini au fost îndeplinite.
2. Ca urmare a transferului fondului Bibliotecii institutului de Cercetări Socio-umane din Târgu-Mu-

reș către Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a academiei Române, s-a efectuat a doua sortare (definiti-
vă) a materialului primit (peste 14.000 unități carte și circa 5.000 unități periodice) și prelucrarea/
inventarierea volumelor seriale. la aceste operațiuni au participat ambele servicii ale Bibliotecii.

3. S-au digitizat pentru clienții Bibliotecii, din țară și străinătate, câteva sute de pagini de carte veche 
și manuscris.

4. Biblioteca continuă să desfășoare un proiect de colaborare cu iuCN Dubna, prin prof. Gheorghe 
Stratan, vizând istoria științei.

5. Tot în perioada de carantină au fost redactate mai multe bibliografii la cererea clienților Bibliote-
cii și au fost realizate copii digitale ale materialelor solicitate.

6. am sprijinit cu material ilustrativ postările pe pagina de FB a Bibliotecii.
7. În 14 aprilie 2021, membrii ai colectivului Bibliotecii au participat la o sesiune de promovare a 

instituției în mass media (TVR Cluj).

C) alte activităţi – 34

anexa 2:

Rezultatele centralizate ale 
Biblioteci academiei Române – Cluj-Napoca pentru anul 2021

Resurse umane articole publicate Cărți/capitole premii
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programe de cercetare proiecte de cercetare Responsabil proiect

iNstitutul de istoRie “GeoRGe BaRițiu” – depaRtameNtul de istoRie

1. izvoare documentare 
privitoare la istoria 
României, cu referire la cea 
a transilvaniei

1. Documenta Romaniae Historica. Series C. 
Transilvania, vol. XViii (1391-1393) – proiect 
fundamental al academiei Române (2019-2022)

CS i dr. Susana andea – 
coordonator
Colectiv: 
CS i dr. lidia Gross 
CS ii dr. adinel Dincă
aCS dr. Mihai olaru 
CS iii dr. Victor Vizauer

2. Izvoarele Răscoalei lui Horea, Seria A. 
Diplomataria, vol. Xii – Documentele comisiei de 
anchetă Jankovich (2019-2022)

CS i dr. habil. Remus 
Câmpeanu – coordonator
CS iii dr. Mircea abrudan
aCS dr. Mihai olaru

3. Documente privind Revoluția de la 1848-1849 în 
Ţările Române. Seria C. Transilvania, vol. Xiii (1-15 
septembrie 1848) (2019-2022)

CS i dr. Mihaela Cosma – 
coordonator
Colectiv: 
CS ii dr. attila Varga 
CS ii dr. habil. iosif-Marin 
Balog
aC dr. Nicolaeta Hegedüs

4. Mișcarea națională a românilor din Transilvania. 
Documente, vol. Viii (octombrie 1865 – decembrie 
1865), (2019-2022)

CS i dr. habil. Remus 
Câmpeanu – coordonator
Colectiv:
CS ii dr. loránd Mádly
CS ii dr. Mirela popa-
andrei, 
CS ii dr. Daniela Deteșan
aC dr. Nicoleta Hegedüs 

2. transilvania medievală 
între voievodat şi principat 
(secolele XIII-XIX)

1. Glosar de termeni și expresii din documentele 
latine privind istoria medie a României, vol. II, lit. 
D-H; Partea a II-a lit. G-H, (proiect independent 
2020-2021) 

CS iii dr. Vasile Rus 

2. Societate urbană și viață religioasă în Transilvania 
voievodală – Partea a II-a, (proiect independent 
2021-2022) 

CS i dr. lidia Gross

3. Cercetări de diplomatică medievală și premodernă, 
(proiect independent 2020-2021) 

CS i dr. Susana andea

4. Instrumente ale puterii statale în spațiul 
românesc (sec. XIV-începutul sec. XVIII), (proiect 
independent 2020-2023) 

aCS dr. Mihai olaru

5. Românii din sudul Transilvaniei în evul mediu, 
(proiect independent 2020-2023) 

CS ii dr. adinel Dincă

7tematiCile de CeRCetaRe  
BuGetate de aCademia RomâNă
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programe de cercetare proiecte de cercetare Responsabil proiect

3. aspecte ale vieţii politice, 
religioase, economice şi 
sociale în transilvania 
modernă (secolele xviii-xx)

1. George Bariț și contemporanii săi, vol. Xii, (2019-
2022)

CS ii dr. habil. iosif Marin 
Balog – coordonator
Colectiv:
CS ii dr. Mirela popa-
andrei 
CS ii dr. loránd Mádly, 
CS ii dr. Daniela Deteșan

2. Conexiuni ale elitelor. Francmasoneria și mișcările 
naționale în Centrul, Vestul și Nord-Vestul Europei 
(1740-1918), (proiect independent 2018-2021) 

CS ii dr. attila Varga

3. Mărginimea Sibiului – istorie și patrimoniu cultural, 
(2019-2025)

CS i dr. Ela Cosma – 
coordonator
Colectiv:
CS iii dr. Vasile Rus
CS iii dr. Victor Vizauer
CS ii dr. Daniela Deteșan

4. transilvania între 
perspective regionale, 
naţionale şi transnaţionale: 
o istorie politică, socio-
economică şi culturală 
(1918-2030)

1. Istoria Transilvaniei. Vol. IV (de la 1919 până la 
2022), (2021-2022)

CS i dr. ottmar Trașcă – 
coordonator
Colectiv:
CS i dr. lucian Nastasă 
CS i dr. Veronica Turcuș 
CS ii dr. attila Varga 
CS iii Corneliu pintilescu 
CS iii dr. Mircea-Remus 
Birț 
CS iii dr. Mara Mărginean 

5. România şi relaţiile  
euro-atlantice după 1989

1. România și relațiile cu Statele Unite ale Americii 
(1990-1994), (proiect independent 2021-2023)  

CS i dr. Vasile pușcaș

iNstitutul de istoRie „GeoRGe BaRițiu”  
– depaRtameNtul de CeRCetăRi soCio-umaNe

1. aspecte ale reflecţiei despre 
moralitate în cercetarea 
filosofică şi psiho-socială 
contemporană

1. Incursiuni fenomenologice în etica Realului, 
(proiect independent 2019-2024) 

CS dr. Cristian Bodea

2. De la raționalitate la (com)pasiune. Etica grijii 
ca punct de turnură în teoria morală, (proiect 
independent 2019-2024) 

CS ii dr. Codruţa-liana 
Cuceu

3. Filosofia intoleranței. Politici culturale, 
reprezentări simbolice și/sau sociale în perioada 
interbelică, (proiect independent 2019-2024) 

CS ii dr. habil. Mihaela 
Gligor 

4. Cunoaștere și moralitate în filosofia lui Ferdinand 
Gonseth, (proiect independent 2019-2024) 

CS i dr. ionuț isac

5. Filosofie socială și moralitate din perspectiva 
mass-media, (proiect independent 2019-2024) 

CS iii dr. Florența lozinsky

6. Factori cognitivi, afectivi, identitari implicați în 
judecata și decizia morală, (proiect colectiv 2019-
2024)

CS ii dr. lucia Faiciuc 
aC drd. Raluca Szekely-
Copîndean

2. Între oglinzile socialului: 
performativitati ale 
socia(bi)litatii

1. Scene, (auto)înscenări și metanarațiuni ale socialului, 
(proiect colectiv 2016-2021)

CS ii dr. Silviu G. 
Totelecan 

CS iii dr. adrian Sîrbu

2. Munca în cultură. Artiști și lucrători culturali în 
România, (proiect independent 2020-2021)

CS dr. Cristian pop
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3. Norme și practici sociale în instituțiile publice 
locale: corupția și contracararea ei, (proiect 
colectiv, 2020-2021) 

CS iii dr. Marius Bența
Colectiv: 
CS drd. Narcisa Cozea  
CS dr. Rusu Gabriel Virgil

4. Discursul relațiilor interetnice în noile media: 
comunicare și deschidere interpersonală prin 
interfața digitală, (proiect independent 2020-
2021)

CS iii drd. Salánki Zoltán

CeNtRul de studii tRaNsilvaNe

1. instrumente de lucru 
pentru istoria României. 
transilvania, (2021-2025)

1. Instrumente de lucru pentru istoria României. 
Transilvania – anul I, (ianuarie – decembrie 2021)

CS i prof. univ. dr. ioan 
Bolovan

2. proiecte de cercetare 
derulate de academia 
Română la care cercetătorii 
Cst sunt parte

1. Instituțiile cu preocupări de istorie de pe teritoriul 
României, coord. institutul de istorie „N. iorga”, 
(2021-2025)

CS i prof. univ. dr. ioan 
Bolovan, coordonator
Colectiv: 
CS i dr. habil. Daniela 
Mârza, CS i dr. alexandru 
Simon, 
CS iii dr. Maria Ghitta, 
CS iii dr. Florian Soporan, 
CS iii dr. Marius Robert 
Mihalache, 
CS dr. Ferenc Daniel pall-
Szabo

2. Periodicele aferente științei istorice românești, 
coord. institutul de istorie „G. Barițiu” din Cluj-
Napoca, (2021-2025)

CS i prof. univ. dr. ioan 
Bolovan, 
CS ii dr. Mirela andrei,
CS ii dr. Daniela Deteșan, 
coordonatori
Colectiv: 
CS i dr. habil. Daniela 
Mârza, CS i dr. alexandru 
Simon, 
CS iii dr. Maria Ghitta, 
CS iii dr. Florian Soporan, 
CS iii dr. Marius Robert 
Mihalache, 
CS dr. Ferenc Daniel pall-
Szabo

3. Enciclopedia autorilor străini cu preocupări 
privind istoria spațiului carpato-dunărean, coord. 
institutul de Studii Sud-Est Europene, (2021-2025)

CS i prof. univ. dr. ioan 
Bolovan, coordonator
Colectiv: 
CS i dr. habil. Daniela 
Mârza, CS i dr. alexandru 
Simon,
CS iii dr. Maria Ghitta, 
CS iii dr. Florian Soporan, 
CS iii dr. Marius Robert 
Mihalache, 
CS dr. Ferenc Daniel pall-
Szabo

4. Izvoarelor istoriei românilor. O enciclopedie (coord. 
institutul de istorie „a. D. Xenopol” din iași), 
(2021-2025)

Colaboratori:
CS i dr. alexandru Simon
Conf. dr. ana Sima
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iNstitutul de aRheoloGie și istoRia aRtei

1. Contribuţii la istoria 
transilvaniei

1. Mega fortul epocii bronzului de la Sântana-Cetatea 
Veche. Vechile și noile cercetări, (2020-2021)

CS i dr. habil. Florin 
Gogâltan

2. Locuirea dacică din preajma frontierei sud-vestice 
a Daciei romane. Așezarea de la Arad-Tisa Nouă 
(situl B_06), (2020-2023)

CS ii dr. Vitalie Bârcă

3. Situl aparținând primei vârste a fierului de la 
Viștea „Sit 3”, com. Gârbău, jud. Cluj. Monografie 
arheologică, (2019-2021)

CS ii dr. adrian ursuțiu

4. Corpus Limitis Imperii Romani. Prospectarea și 
catalogarea structurilor frontierei Daciei romane, 
(2013-2022)

CS i dr. habil. Coriolan H. 
oprean, coordonator
Membrii colectiv: 
CS i dr. habil. Sorin Cociș, 
CS ii dr.Vlad lăzărescu

5. Fenomene economice monetare relevate de 
tezaurizarea monetară în provincia Dacia (sec. 
II-III p.Chr.), (2019-2024)

CS i dr. habil. Cristian 
Găzdac

6. Descoperiri funerare din Transilvania secolelor VII–
IX d. H. Studiul cimitirelor de inhumație, (2017-
2022)

CS i dr. habil. Călin Cosma

7. O necropolă de la periferia nord-estică a lumii 
gepide (Vlaha, jud. Cluj), (2020-2021)

CSi dr. ioan Stanciu

8. Celții din Transilvania – cronologia și dinamica 
socială și etnică reflectată în analiza așezărilor 
și complexelor funerare din aria intra-carpatică, 
(2015-2022)

CS i dr. habil. aurel 
Rustoiu

2a. Cercetări arheologice de 
teren (sistematice)

1. Orașul roman Porolissum, județul Sălaj (perioadă 
nedeterminată)

CS i dr. habil. Coriolan H. 
opreanu, coordonator
Membrii colectiv: 
CS i dr. habil. Sorin Cociș; 
CS ii dr. Vlad lăzărescu

2. Castrul roman Porolissum – „Pomet”, județul Sălaj, 
(perioadă nedeterminată)

CS i dr. habil. Coriolan H. 
oprean, coordonator
Membrii colectiv: 
CSi dr. habil. Sorin Cociș; 
CSii dr. Vlad lăzărescu

3. Situl roman Carnuntum – Petronel, Austria, 
(perioadă nedeterminată)

CS i dr. habil. Cristian 
Găzdac

4. Sântana – Cetatea veche, județul Arad, (perioadă 
nedeterminată)

CS i dr. habil. Florin 
Gogâltan

5. Apulum: Roman Vila Project, (perioadă 
nedeterminată)

CS i dr. habil. aurel 
Rustoiu, coordonator
Membrii colectiv: 
CS ii dr. Mariana Egri; 
CS dr. andreea Drăgan

6. Proiectul Necropolele din epoca fierului de 
la Sâncrai, Aiud, județul Alba, (perioadă 
nedeterminată)

CS i dr. habil. aurel 
Rustoiu, coordonator
Membrii colectiv: 
CS ii dr. Mariana Egri; 
CS dr. andreea Drăgan
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2B. Cercetări arheologice de 
teren (preventive)

1. Contracte de antreprenoriat, (perioadă 
nedeterminată)

Membrii 
Departamentului de 
arheologie:
CS i dr. habil. Coriolan H. 
oprean; 
CS i dr. habil. Florin 
Gogâltan; 
CS i dr. habil. Sorin Cociș; 
CS ii dr. Vlad lăzărescu; 

CS i dr. habil. aurel 
Rustoiu; CS i dr. habil. 
Călin Cosma; CS i dr. ioan 
Stanciu; 
CS ii dr. adrian ursuțiu; 
CS ii dr. Vitalie Bârcă

3. Contribuţii la istoria artei 
medievale şi premoderne 
din transilvania 

1. Contribuții privind pictura medievală și 
premodernă din Transilvania, (perioadă 
nedeterminată)

acad. Marius porumb 
coordonator
Membrii colectiv: 
CS ii dr. Ciprian Firea; 
CS ii dr. Sanda Salontai; 
CS iii dr. Dana prioteasa; 
CS dr. Saveta pop

2. Biserici gotice cu două nave din Transilvania, 
(perioada 2019-2021)

CS ii dr. Sanda Salontai

iNstitutul de CeRCetăRi soCio-umaNe „GheoRGhe șiNCai”

1. program de cercetare 
2020-2023: Între tradiție 
și modernitate: elitele 
românești în „secolul cel 
scurt” (1918-1989)
proiect de cercetare pe anul 
2021: „Biserică şi societate 
în perioada interbelică”

1. Unificarea: confesiune, națiune și politică. Destinul 
elitei politice ortodoxe și greco-catolice în 
România interbelică 

Coordonator proiect: 
CS i dr. Cornel Sigmirean

2. Învățământ și confesiune în România interbelică: 
reformați, unitarieni și catolici 

CS iii dr. Simon Zsolt

3. „Naționalizare” și confesiune în învățământul 
teologic interbelic 

CS dr. ionuț Biliuță

4. Elitele ecleziastice și politica României interbelice: 
dialogul interconfesional dintre ortodocși și greco-
catolici 

CS dr. anca Șincan

5. De la națiune dominantă la statutul de minoritate: 
sașii și Biserica Lutherană din Transilvania în 
perioada interbelică 

CS iii dr. Marian Zăloagă

6. Convergențe istoriografice: greco-catolici și 
ortodocși 

CS ii dr. Corina Teodor

7. Misionarism greco-catolic și literatură: revistele 
Bisericii Greco-Catolice din perioada interbelică 

CS ii dr. Nicoleta 
Sălcudeanu

8. Între sacru și profan: proza transilvană interbelică 
la scriitorii Ion Agârbiceanu și Alexandru Ciura 

CS iii dr. iulian Boldea

9. Superstiție și sacru în opera mitropolitului 
Alexandru Niculescu 

aC dr. Narcis Martiniuc

10. Opțiuni ideologice în filosofia românească 
interbelică. Ortodoxismul la Lucian Blaga, 
Constantin Rădulescu-Motru și Dumitru Stăniloaie 

CS iii dr. Eugeniu Nistor

11. Eroi și eroizare în revistele religioase interbelice. 
Perspective confesionale

CS dr. Corina Hațegan
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12. Biserică și igienă: eugenismul în cultura română și 
maghiară. Studiu comparat

aC dr. Ferencz józsef 
Truța

13. România și diplomația europeană: petițiile 
bisericilor din Transilvania în arhivele Bruxellului

CS dr. Maria Costea

iNstitutul de liNGvistiCă și istoRie liteRaRă „sextil pușCaRiu”

1. tezaurul lexical al limbii 
române

1. Dicționarul limbii romāne (DlR). litera F (2013–
2025)

CS iii Bogdan Harhătă

2. lexicografie bilingvă 
româno-maghiară

2. Dicționarul român‒maghiar (DRM) (2013–2022) CS Vremir Marta

3. lexicografie literară 
românească

1. Dicționarul general al literaturii române (DGlR), 
ediția a ii-a (2013–2022)

CS ii dr. adrian Tudurachi

2. Dicționarul cronologic al romanului românesc de la 
origini până în prezent (DCRR) (2013–2022)

CS iii ioan Milea

3. Dicționarul cronologic al romanului tradus în 
România de la origini până în prezent (DCRT) 
(2018–2025)

CS iii ioan Milea

4. Dicționarul culturii critice românești (DCCR) (2017–
2025)

Conf. dr. Călin Teutișan

4. mihail dragomirescu, 
Opere. ediţie

1. Mihail Dragomirescu, Opere. Ediție, cronologie, 
note și comentarii, repere critice (2019–2023)

CS ii dr. adrian Tudurachi

5. Corpusul însemnărilor vechi 
româneşti

1. Corpusul însemnărilor vechi românești. 
Transilvania (2013–2028)

CS i dr. habil. Eugen pavel

6. Școala Ardeleană. ediţia a 
ii-a revăzută şi adăugită

1. Şcoala Ardeleană. antologie de texte. introducere, 
cronologie, notă asupra ediției, note și 
comentarii, glosar, dosar critic. Ediția a ii-a 
revăzută și adăugită (2021–2024)

CS i dr. habil. Eugen pavel

7. tezaurul toponimic al 
României. transilvania

1. Tezaurul toponimic al României. Transilvania 
(2013–2028)

CS i dr. Dumitru loșonți

8. atlasul lingvistic român  
i şi ii. texte dialectale  
(alRt i)

1. Atlasul lingvistic român I. Texte dialectale (ALRT I) 
(2013–2025)

CS iii dr. Veronica Vlasin

9. atlasul lingvistic român pe 
regiuni

1. Atlasul lingvistic român pe regiuni. Transilvania, 
vol. V‒Vi (2013–2027)

CS i dr. Dumitru loșonți

2. Atlasul lingvistic român pe regiuni. Banat, vol. Vi 
(2013–2025)

CS iii Nicolae Mocanu

3. Noul atlas lingvistic român. Crișana, vol. V (2018–
2025)

CS iii dr. Veronica Vlasin

4. Analiza informatică a datelor atlaselor lingvistice 
regionale pe baza caracterizărilor metalingvistice 
(2020–2028)

CS iii Nicolae Mocanu,
CS i dr. Dumitru loșonți

10. atlase lingvistice europene: 
a) atlasul limbilor europei 
(ale); b) atlasul lingvistic 
romanic (aliR)

1. a) Atlasul limbilor Europei (Atlas linguarum 
Europae) – Transilvania, Banat, Maramureș, 
Crișana (graiuri românești și maghiare); b) Atlasul 
limbilor romanice (Atlas linguistique roman) 
– Transilvania, Banat, Maramureș, Crișana 
(cap. Animale mici) – redactare, extragere, 
sistematizare de material lingvistic la solicitarea 
Comitetului National Român (2013–2027)

CS ii dr. Rozalia Colciar
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11. atlasul lingvistic român. 
Graiurile dintre morava, 
dunăre şi timoc

1. Atlasul lingvistic român. Graiurile dintre Morava, 
Dunăre și Timoc (alR–MDT) (2013–2026)

CS iii Nicolae Mocanu

12. sextil puşcariu. 
Corespondenţă primită

1. Sextil Pușcariu. Corespondență primită. Volumul i. 
literele a–B, partea i și partea ii; Vol. ii. litera C. 
partea a ii-a (2013–2025)

CS iii Nicolae Mocanu

13. Folclorul în răspunsurile 
la Chestionarele muzeului 
limbii Române (program 
desfăşurat sub coordonarea 
secţiei de arte, arhitectură 
şi audiovizual a academiei 
Române)

1. Folclorul în răspunsurile la Chestionarele Muzeului 
Limbii Române (2020–2023)

CS ii dr. Cosmina Timoce-
Mocanu

iNSTiTuTul DE CalCul “TiBERiu popoViCiu”

1. metode numerice şi de 
aproximare

1. Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor 
neliniare, a problemelor de optimizare și 
aproximare, a ecuațiilor diferențiale și a 
inegalităților variaționale, (2021)

CSi dr. Emil Cătinaș

2. modelare numerică 1. Scheme numerice de tip ‚random walk’ pentru 
probleme cuplate de curgere și transport reactiv 
în medii poroase nesaturate. Modelarea numerică 
a problemelor de difuzie, folosind metode 
spectrale și metode element finit. Analiza unor 
serii temporale, cu aplicații, (2021)

CSi dr. Călin-ioan 
Gheorghiu

aRhiva de FolCloR a aCademiei RomâNe

1. monografiile arhivei 
de folclor a academiei 
Române. elaborarea şi 
publicarea lucrărilor de 
sinteză:

1. Repertoriul general al Arhivei de Folclor a 
Academiei Române 1930-1948. Editarea, 
repertorizarea și tipologizarea informației din 
Răspunsurile la Chestionarele și Circularele 
folclorice ale lui Ion Mușlea (14 chestionare și 5 
circulare), (2021)

Coordonatori: acad. 
Sabina ispas și prof. univ. 
dr. ion Cuceu

1.1. Repertoriul general al Arhivei de Folclor a 
Academiei Române 1930-1948. Corpusul 
răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea. 
Chestionarul neînseriat din 13 decembrie 
1930, Chestionarul I și Chestionarul XIV) 
Basarabia și Bucovina, (2021)

acad. Sabina ispas și prof. 
dr. ion Cuceu

1.2. Corpusul răspunsurilor la Chestionarele 
Ion Mușlea. Tom IV. Oltenia, Muntenia, 
Dobrogea. Chestionarele II, IV, VII și 
Şezătoarea, (2021)

prof. dr. ion Cuceu, dr. 
Maria Cuceu 

1.3. Corpusul răspunsurilor la Chestionarele 
Ion Mușlea. Editarea răspunsurilor la 
Chestionarul X: Casa, gospodăria și viața de 
toate zilele (credințe, obiceiuri și povestiri), 
(2021-2022)

CS ii dr. anamaria 
lisovschi

1.4. Magia de mană în fondurile documentare 
Mușlea. Chestionarele I, II, III, (2021)

CS ii dr. ileana Benga

1.5. Practici medicale empirice în lumea rurală 
românească. Gen și folclor medical, (2021)

CS iii dr. Elena Bărbulescu
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1.6. Evoluția cercetărilor de folclor maghiar în 
cadrul Institutului de Folclor București-
Secția Cluj – (1949-1964), (2021-2023)

CS iii dr. Salat-Zakariás 
Erzsébet

1.7. Stadiul actual al cercetărilor asupra 
folclorului săsesc și șvăbesc din 
Transilvania, Satu Mare și Banat, (2021)

CS dr. Sanda ignat

1.8. Materiale folclorice inedite din colecții 
transilvane. Cercetare și clasificare de 
materiale folclorice inedite din colecții 
transilvănene, (2021-2023)

CS iii dr. Gergely Zoltán,

1.9. Colecția integrală de melodii și texte 
folclorice Ioan R. Nicola (1913- 1981). 
Folclor muzical din Mărginimea Sibiului, 
(2021-2023)

CS iii dr. Theodor 
Constantiniu, C.S. dr. liviu 
pop

1.10. Principii și metode în cercetarea dansului 
folcloric, (2021)

aC dr. paul-alexandru 
Remeș

2. patrimoniul institutului 
„arhiva de Folclor a 
academiei Române” 
proiecte fundamentale / 
prioritare ale academiei 
Române.

1. Analiza muzicii tradiționale românești  
cu ajutorul inteligenței artificiale,  
(2021-2022)

CS iii dr. Theodor 
Constantiniu, 
CS dr. liviu pop

2. Digitizarea fondurilor IAFAR (arhivă și Bibliotecă, 
(2021-2022)

CS dr. liviu pop, 
annamaria Martin, 
CS iii dr. Gergely Zoltán

3. program prioritar interacademic Musical 
Researches in Hungarian and Romanian Folk 
Archives, (2021-2023)

CS iii dr. Gergely Zoltán

CompaRtimeNtul Cluj-NapoCa al iNstitutului de speoloGie „emil RaCoviță”

1. potenţialul biodiversităţii 
subterane în context 
paleoclimatic şi de 
paleomediu, (2021)

1. Studii de filogenie pe grupe subterane de 
nevertebrate actuale 

CS iii Ruxandra Bucur
participă:
CS i oana Moldovan

2. Valorificarea potențialului paleoclimatic al 
mediului carstic prin metode de cercetare 
interdisciplinare: de la studii sedimentologice la 
aplicații cronologice 

CS ii aurel perșoiu
participă:
CS i Daniel Vereș

3. Biogeochimia apelor subterane – definitivarea 
arealelor sursa, evoluția acviferelor carstice, și relația 
lor cu mediul epicarst ca interfața intre pedosfera și 
zona vadoasa

CS iii Traian Brad
participă:
CS Marius Kenesz

4. Dinamici ale distribuției și structurii diversității speciilor 
de chiroptere, secundar schimbărilor climatice și de 
mediu 

CS ii Daniela Cociuba

Centrul de Cercetări Geografice

1. evaluarea hazardelor 
naturale şi tehnologice din 
depresiunea transilvaniei

1. Comparative analysis of local resources and capital 
formation processes focusing on Cluj-Napoca 
and Pécs case study areas. Romanian Academy 
– Hungarian Academy of Sciences Joint Research 
Project. (2019-2022)

CS iii dr. Bilașco Ștefan
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oBseRvatoRul astRoNomiC

1. Cercetări de astrofizică 
solară, stelară, galactică, 
extragalactică şi 
cosmologie, 2021

1. Astrofizică stelară și sisteme planetare Director de proiect: 
CS ii dr. Dumitru pricopi
participă:
CS i dr. alexandru pop
CS i dr. Vlad Turcu

CS iii dr. Dan Moldovan
CS iii dr. Gabriela Mocanu
CS drd. Bogdan Dănilă
CS dr. Dana Ficut-Vicaș
CS liviu Mircea

2. Studii de astronomie galactică, extragalactică și 
cosmologie

Director de proiect: 
CS ii. dr. Mark Rushton
participă: 
CS dr. Dana Ficut-Vicaș

2. studii de astrometrie, 
mecanică cerească şi 
planetologie, 2021

1. Sisteme de referință spațio-temporală, astrometrie 
CCD

Director de proiect: 
CS i dr. octavian Bădescu 
participă:
CS liviu Mircea

2. Studiul dinamicii corpurilor cerești prin metode 
cantitative și calitative

Director de proiect: 
CS ii dr. Dumitru pricopi
participă:
CS iii dr. iharka Szücs-
Csillik

3. studii de istoria şi 
învăţământul astronomiei, 
2021

1. Studii de istorie și educație astronomică  
în context românesc și european

Director de proiect:
CS i dr. octavian Bădescu 
participă:
CS iii dr. iharka Szücs-
Csillik
CS liviu Mircea 

BiBlioteCa aCademiei RomâNe Cluj-NapoCa

1. proiecte europene 1. Fragmed: un puzzle transilvan. Reconstituind 
cultura medievală din fragmente de codice  
(2020- 2022)

Director de proiect:
CS ii dr. Cuceu Codruța, 
prof. univ. dr. habil. Crișan 
Sorin
Șef serviciu dr. Bogdan 
Crăciun 
Bibliotecar i Tudor Vlassa

2. Biblioteca digitală 1. Şematisme Transilvania  
(2018- 2023)

Bibliotecar ia Roxana 
Moldovan 

2. Foi volante  
(2017-2026)

Bibliograf ia Dan 
Curticean 

3. Manuscrise românești  
(2021-2026)

Bibliotecar ia Sebastian 
ionescu 

4. Digitizare catalog tradițional – fonduri istorice  
(2018-2026)

Bibliotecar ia drd. Gabriel 
Crișan 

3. manifestări culturale 1. Lucrări de astronomie. Colecții istorice – expoziție  
(februarie 2021)

Bibliotecar ia drd. adrian 
Sucilea, 
Bibliotecar ia dr. Eugenia 
Bârlea
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2. Biblioteca și mediul academic – studiu, expoziție, 
masă rotundă (în colaborare cu uBB) (2021)

Bibliotecar ia dr. Mihaela 
oros

3. Pe urmele Florei – expoziție  
(martie 2021)

Bibliotecar ia dr. ileana 
vlassa 

4. valorificarea patrimoniului 
Bibliotecii

1. Repertoriu de steme și sigilii din fondul de Carte 
veche românească  
(2021-2023)

Bibliotecar i dr. alexandru 
piticari

2. Ilustrația de carte din fondul de Carte veche 
românească – carte  
(2020-2025)

Bibliotecar i dr. anca 
Tatay 

3. Catalogul de incunabule  
(2018-2022)

prof. univ. dr. habil. Sorin 
Crișan

4. Carte islamică – sec. al XVII-lea  
(2018 –2022)

Bibliotecar ia Simona 
Fărcășan

5. Recuperări – volum sinteză „Biblioteca și cercetare”  
(2019- 2022)

Bibliotecar ia Sebastian 
ionescu, 
Bibliograf ia Tana 
oltean, Bibliograf ia Dan 
Curticeanu, bibliotecar 
ia, lector dr. Horațiu 
Crișan

6. Ediții Coran (2020-2021) Bibliotecar ia dr. Simona 
Fărcășan

7. Cărți arabe – sec. al XVI-lea  
(2018 2022)

Bibliotecar ia dr. Simona 
Fărcășan

8. Carte ebraică – sec. al XVII-lea  
(2018- 2022)

Bibliotecar ia dr. Claudia 
ursuțiu

9. Indice bibliografic adnotat  – „Unirea“ Blaj (2017- 
2026)

Bibliotecar ia dr. Nicoleta 
Sandor-Botezatu

10. Ediții „Horațius“ din Fondul Blaj expoziție (iulie 
2021)

Bibliotecar ia dr. ileana 
vlassa



programe de cercetare proiecte de cercetare Responsabil 
proiect

iNstitutul de istoRie “GeoRGe BaRițiu” 
– depaRtameNtul de istoRie

pNiii-p4-id-pCCF-2016-0064 1. Nașterea elitei intelectuale in Europa Centrală. 
Formarea profesorilor la Universitatea din Viena 
(1389-1450) 
(2018-2022)

CS ii dr. adinel 
Dincă

pN-iii-p4-id-pCe-2020-2081 2. Construind comunitatea rasială nazistă în Europa 
de Sud-Est: O perspectivă transnațională asupra 
Grupului Etnic German din România 
(2021-2023)

CS i dr. ottmar 
Trașcă

GaR-um-2019-ii-2.5-13 3. Patrimoniul istorico-juridic românesc în documente și 
arhive inedite 
(2019-2021)

CS i dr. Mihaela 
Cosma

GaR-um- 2019-ii-2.7-12 4. Învățământul economic mediu din Transilvania 
și aportul său la formarea elitelor și spiritului 
antreprenorial 1850-1914 
(2019-2021)

CS ii dr. habil. 
iosif Marin Balog

iNstitutul de istoRie “GeoRGe BaRițiu”  
depaRtameNtul de CeRCetăRi soCio-umaNe

GaR-um-2019-xii-3.3-5 1. Perspective filosofice contemporane asupra bolii și 
suferinței 
(2019-2022)

CS dr. Cristian 
Bodea

CeNtRul de studii tRaNsilvaNe

GaR-um-2019-ii-2.9-11 1. Evoluții demografice în Transilvania în prima jumătate 
a secolului XX  
(2019-2022)

CS i dr. habil. 
Daniela Mârza

iNstitutul de aRheoloGie și istoRia aRtei

pN-iii-p1-1.2-pCCdi-2017-0812 1. Elaborarea de metodologii complexe privind 
atribuirea și autentificarea unor picturi medievale și 
premoderne din patrimoniul național 
(2018-2021)

acad. Marius 
porumb

pN-iii-p4-id-pCe-2020-0566 2. Spații trăite. Comunități, mediu și exploatarea 
teritoriului pe valea  
Mureșului mijlociu în a doua epocă a fierului și 
perioada provincială romană 
(2021-2023

CS i dr. habil. 
aurel Rustoiu

GaR-um-2019-xiii-4.1-5 3. Pictorii Transilvaniei medievale și premoderne (sec. 
XIV-XVI): cel dintâi dicționar și preliminarii ale unei 
baze de date 
(2019-2021)

CS ii dr. Ciprian 
Firea

8tematiCile de CeRCetaRe  
CoNtRaCtate pRiN Competiție
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GaR-um-2019-ii-2.6-14 4. Echipament militar din Transilvania secolelor VII-VIII  
(2019-2021)

CS i dr. habil. 
Călin Cosma

proiect european FeN:
iNteRReG. danube transnational 
programme,  
cod dtp3-413-2.2.

5.  ARCHEODANUBE. Archaeological park in urban areas 
as a tool for Local Sustainable Development 
(2020-2022)

CS i dr. habil. 
aurel Rustoiu

iNstitutul de liNGvistiCă și istoRie liteRaRă „sextil pușCaRiu”

pN-iii-p1-1.2-pCCdi-2017-0326 1. Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu 
istoric și identități cultural-lingvistice 
(2018-2021)

CS ii dr. adrian 
Tudurachi

GaR-um- 2019-i-1.5-6 2. Gestiunea digitală a romanului românesc. 
Digitalizarea patrimoniului de roman autohton 
1920-1940 
(2019-2021)

aC dr. Emanuel 
Modoc

GaR-um-2019- i-1.6-4 3. Accesibilizarea fondului documentar  
ALRT II  
(2019-2022)

CS iii dr. Veronica 
Vlasin

GaR-um-2019- i-1.5-5 4. Biblioteca digitală a răspunsurilor la Chestionarele 
Muzeului Limbii Române. Sistem integrat de 
gestiune și metadatare 
(2019-2022)

CS iii dr. Cosmina 
Berindei

pN-iii-p1-1.1-te-2019-1378 5. „Modernism rural”. Literatura română ca literatură 
(2020-2022)

CS iii dr. Cosmin 
Borza

pN-iii-p2-2.1-ped-2019 6. Colecție digitală a patrimoniului alimentar românesc 
și transfer spre societate  
(2020 – 2022)

CS ii dr. Cosmina 
Mocanu

CompaRtimeNtul Cluj-NapoCa al iNstitutului de speoloGie „emil RaCoviță”

pN-iii-p4-id-pCe-2020-0914 1. Considerații geochimice și izotopice asupra 
amplitudinii poluării cu metale în Europa central-
estică în ultimii 7000 de ani 
(2021-2023)

CS ii dr. Daniel 
Vereș

pN-iii-p4-id-pCe-2020-2843 2. Evoluția convergentă, dezvoltarea și adaptări ale 
speciilor de crustacee din ecosisteme cavernicole 
bazate pe chemosinteză  
(2021-2023)

CS iii dr. Sanda 
iepure

Ctr. 498/9.02.2021 3. Servicii de elaborare a studiilor în domeniul 
mediului necesare în vederea realizării planului 
de management în cadrul proiectului „Elaborarea 
instrumentelor pentru managementul adaptativ al 
capitalului natural din ariile protejate Parcul Natural 
Apuseni, ROSCI0002 Apuseni” 
(2021-2023)

CS i dr. habil. 
oana Moldovan

proiect european FeN:
eea-Ro-No-2018-0138

4. Monitoring and risk assessment for groundwater 
sources in rural communities of Romania 
(2019-2023)

CS i dr. habil. 
oana Moldovan
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oBseRvatoRul astRoNomiC

pN- iii-p1-1.2- pCCdi 2017-0266 1. Capacități și servicii instituționale pentru cercetarea, 
monitorizarea și prognoza riscurilor din spațiul 
extraatmosferic 
(2018-2021)

CS i dr. Vlad 
Turcu

esa Contract Nr. 4000125989/ 
18/ Nl/ ia

2. SWARM IOP Support  – Simulation of magnetic 
perturbations on-board 
(2019-2021)

CS iii dr. Gabriela 
Mocanu

esa Contract Nr. 4000134769/ 
21/ Nl/ ia

3. SWARM IOP Support – Time Dependent Analysis of 
Magnetic Perturbations On-Board 
(2021-2023)

CS iii dr. Gabriela 
Mocanu

speCiFiC aGReemeNt
NumBeR 952852 —  
2-3sst2018-20

4. Second funding line in Work Programme  
2018-2020 for the further development  
of a European SST Service provision function. 
achiziția de servicii de observare și furnizare date 
astronomice pentru obiecte spațiale artificiale 
(2020-2022)

CS i dr. Vlad 
Turcu

esa Contract No.4000128483/ 
19/ d/ Ct

5. SYNOPTES – GNSS Based Timestamping for SST 
Observations 
(2020-2022)

CS i dr. Vlad 
Turcu

BiBlioteCa aCademiei RomâNe Cluj-NapoCa

proiect european FeN:
Ro-CultuRa-a1-3/ 2020

1. FRAGMED: un puzzle transilvan. Reconstituind cultura 
medievală din fragmente de codice.  
(2020-2022)

CS ii dr. Cuceu 
Codruța





zilele academice cluJene
programul manifestărilor în perioada

octombrie -noiembrie 2021

FESTiViTaTEa DE DESCHiDERE

joi, 7 octombrie 2021, ora 11

aula Magna a universității „Babeș-Bolyai”  
și online, prin platforma Zoom

Cuvinte de deschidere:

  • academician Doru paMFil,  
  președintele Filialei Cluj-Napoca a academiei Române

  • academician ioan-aurel pop,  
  președintele academiei Române

prezentări în plen:

  • 100 de ani de speologie la Cluj-Napoca: dragoni, oameni și schimbări climatice 
  văzute (de) sub pământ 
  Dr. aurel pERȘoiu,  
  Șef al Compartimentului din Cluj-Napoca al institutului de Speologie „Emil Racovița”

  • o comoară la Cluj: arhiva de Folclor a academiei Române  
  prof. univ. dr. Mihai BăRBulESCu,  
  M.C. al academiei Române și Director al arhivei de Folclor a academiei Române

  • 70 de ani de la înființarea institutului de Calcul „Tiberiu popoviciu”  
  Dr. Emil CăTiNaȘ,  
  Director al institutului de Calcul „Tiberiu popoviciu”

  • 30 de ani de la reînființarea Centrului de Studii Transilvane 
  prof. univ. dr. ioan BoloVaN, membru corespondent al academiei Române,  
  Director al institutului de istorie „George Barițiu” 
  și Coordonator al activităților Centrului de Studii Transilvane




