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(2018 - 2021)
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Nr. contract:
Domeniul de
cercetare:
Titlul :
Acronim:
Durata (luni):
Buget total:
- Proiecte
componente:
- Cheltuieli cu
managementul:
- Cecuri:
Pagina Web proiect:
Institutia
coordonatoare:
Director de proiect:
Partener 1 proiect
complex (P1):
Partener 2 proiect
complex (P2):
Nr. proiecte
componente:

49PCCDI/2018
Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu
cultural-lingvistice
ROMIMAG
42 de luni
5.287.450,00 lei
4.615.154,25 lei
264.325,00 lei
407.970,75 lei
http://romimag.granturi.ubbcluj.ro/
-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB)
Prof. univ. dr. Corin Braga
Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române (AR-FCJ)

5 proiecte componente

Proiect component 1
Proiect component 2
Proiect component 3
Proiect component 4

lingvistic românesc
Imaginarul literar
românesc
Imaginarul istoric
românesc
Imaginarul religios
românesc

Proiect component 5
artistic românesc

oare

(CO,P1,P2)

UBB

UBB + AR-FCJ

888.532,15 lei

UBB

UBB + AR-FCJ

1.005.878,77 lei

UBB

UBB + AR-FCJ

687.715,73 lei

UBB

UBB + AR-FCJ

897.080,16 lei

UBB

UBB +
UNARTE

1.135.947,44 lei
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1.

a
a

Proiectul cu titlul
lingvistice (ROMIMAG) a demarat în luna martie a anului 2018, iar acum a ajuns la încheierea tuturor
-

proiectului au fost în totalitate îndeplinite,
c-

i promovare.

-Bolyai 1, Academiei Române Filiala Cluj 2
0F

3

1F

2F

cercetare
ipamente audio-video, laptopuri/computere, EyeTracking, scanere etc).
(în 2019): contractarea sumelor pentru etapa a II-

lor necesare

a
(în 2020): contractarea sumelor pentru etapa a IIIrialelor
i indic
pentru fiecare
volumelor, distribuirea lor.
(în 2021): contractarea sumelor pentru etapa a IVPrint pentru editarea volumului Caietele
Echinox, nr. 40/2021
distribuirea volumelor.
anurilor de idei pentru cele cinci
icol din
i foaia de stil etc. În perioada septembrie-noiembrie 2018, directorii celor 5 echipe au primit de la membrii
, ERIH+, BDI) sau în reviste de
. De asemenea, membrii din echipele celor 5 proiecte componente au
(în 2019):
1
2
3

-Bolyai din Cluj-Napoca - UBB
– AR-FCJ
- UNARTE
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variantele in

tora au
-noiembrie 2019, responsabilii celor 5 echipe au primit

de la membrii echipelor respective
,
ERIH+, BDI) sau în reviste de specialitate na ionale/volume colective. De asemenea, membrii din echipele
celor 5 proiecte componente au elaborat scenariile pentru cele 10 scurtmetraje propuse, au participat la filmarea
.3 (în 2020): r
a tuturor articolelor de enciclopedie

trimiterea Bunului de

a indicilor tematic
cererea de copyrighturi pentru toate imaginile propuse de autori, care au
trimiterea Bunului de Tipar pentru fiecare dintre
-a lungul lunilor august-septembrie-octombrie.
perioada 12,
congresului
Caietelor Echinox, la editura Mega Print
. Cea deîn cadrul proiectului în anul 2021, s-a c
cercetarea imaginarului
2021 fiind publicate 3 articole/studii (1 articol

Pe

-ului ROMIMAG (http://romimag.granturi.ubbcluj.ro/).
-ul proiectului.

-

-urile
s de recherches internationales sur
e

.1 O
În urm
-au transformat
Sinteza, nr. 54, iulie-august 2018, p. 65oiect cât centenarul: Enciclopedia imaginarului din România”, Interviu de Radu Vida,
, 25-26
-II, Steaua
-lingvistice”, în
, 7 iulie
Gazeta de Cluj
Corin Braga,
– Filiala Cluj, 9 noiembrie 2018.
O
a editurii Polirom, în data de 17 decembrie 2020 (facebook.com/polirom.editura, Youtube

– 2 martie 2021, paginile 12-17 (
de emisiuni TV

Observator cultural, nr. 1051, 24 februarie
).
radio
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m

- psiholog clinician, psihoterapeut,
e Mihaiela Ilea, 15 iunie 2019

- Programul Acolade
Imaginarul literar”, 4.11.
artistic”, 2.12.2020.
-

6.11.

-Gheracostea face o
Enciclopedia imaginariilor,
https://radioromaniacultural.ro/un-adaos-esential-la-

biblioteca-iubitorilor-de-imaginar/).
(
)
(
-din-romania/)

oinescu, Trinitas TV, 5.03.2021
la Biblioteca Academiei Române din

Cluj-14)
-FCJ (http://acadpatrimoniu-si-imaginar-cultural-romanesc-la-biblioteca-academiei-romane-din-cluj-napoca/
https://basilica.ro/la-biblioteca-academiei-romane-dincluj-napoca-a-fost-vernisata-patrimoniu-si-imaginar-cultural-romanesc/
(
-patrimoniu-si-imaginar-cultural-romanesc-la-biblioteca-academiei-romane-din-clujnapoca/
-patrimoniu-si-imaginar-cultural-romanesc-vernisata-la-bibliotecaacademiei-romane/
-patrimoniu-si-imaginarcultural-romanesc-la-biblioteca-academiei-romane-din-cluj-napoca.html
culturii-nationale-marcata-la-cluj-prin-patrimoniu-si-imaginar-cultural-romanesc--193622.html
- Andrei Bogdan Popa,

-Bolyai. Philologia nr. 1, vol. 66, 2021, pp. 345-

Polirom, 2020, 440 p.
- Catrinel Ioana Damian,

-Bolyai. Philologia nr. 1, vol. 66, 2021, pp. 349-

- Paul Mihai Paraschiv, S

-Bolyai. Philologia nr. 1, vol. 66, 2021, pp. 352-

Polirom, 2020, 407 p.
- Andreea-De

-Bolyai. Philologia nr. 1, vol. 66, 2021, pp. 355p.

-

-Bolyai. Philologia nr. 1, vol. 66, 2021, pp. 358-

Polirom, 2020, 469 p.
- IuliuStudy of Religions and Ideologies

-

– A Different Perspective”, Journal for the
(ed.),

-

, nr. 51(https://romanialiterara.com/2020/12/imaginarul-istoric-tratat-in-maniera-

enciclopedica/).
corporate.ro/cartea-anuluili

Orizont, nr. 11, 2020, p. 16-17.
Pallas Athena. Chess corporate
(https://sah-carte-12).
Observator cultural, nr. 1051, 2021, p. 18-19,
-tine-in-alerta-suflul-vital-al-unei-culturi/.
Philobiblon

-434.
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(
vol-i-imaginar).
-

-imaginariilor-din-romania-encyclopaedia-romanian-imaginariesDestine literare, Publicat de Uniunea
ânia, nr. 54, 2021, p. 46-47.

Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, issue 16, 2021, p.
282-289
(
-braga-ed-enciclopedia-imaginariilor-din-romniaimaginar-literar-the-encyclopaedia-of-romanian-imaginaries-literary-imaginary-polirom-2020-isbn-978-973-46-8184-6439-p).

Proiectul a
Enciclopedia ROMIMAG: a.
limbii române

”,
confortabili cu

reloaded”,
Dimensiuni ale imaginarului”,
istorie a imaginarului”
îngerilor”,

Graiurile

Ce este imaginarul?”,
În cadrul proiectului component 3:

”,
În cadrul proiectului component 4:
–
– factor de
e. În cadrul proiectului component 5:

”,
)”
,

români”
românesc contemporan”,
.
De asemenea, promovarea proiectului s-ul proiectului, acest fapt
constituind tot un mijloc de promovare a proiectului.
În vederea pr
a celui de-al patrulea Congres al CRI2i
Cluj-al patrulea.
comunicare

: auto-

-

-

.
-

volumelor ROMIMAG).
-

ru perioada 12-

în perioada 12-14 noiembrie 2020, în format online, prin

Caietele Echinox
respectând foaia de stil, la finalul anului 2020.
primul volum din Caietele Echinox
, ERIH+), la editura Mega Print. Primul volum, 40/2021, cu
subtitlul Identités collectives
t în luna iunie 2021
:
10.24193/cechinox.2021.40 (d
-a a
proiectului: 2021).
e drept subtitlu
Identités individuelles
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7 Enciclopedia imaginariilor din România
.
obiectivului principal – cele 5 volume ale Enciclopediei –
lor de cercetare legate de
domeniului imaginarului. Astfel, în primul semestru al anului 2021 a fost publicat, la editura Polirom, un volum
de
de Cent
al M a Editurii Polirom,
-973-46-8531-8.
în cadrul proiectului, cu
:
Nr.
Enciclopedie în cinci volume,
1
encilopedie
– 5 vol.

1.

1 enciclopedie în 5 volume
Polirom.

spirituale din România
60
2.

articole

40

31 de studii
colective

sau în volume
Caietele Echinox

3.

scurtmetraje documentare

28

4.

2

5.

1

28
2

-iulie 2019)

1 congres (

în perioada 12-14 noiembrie 2020, prin
)
de deschidere a proiectului în

06.07.2018).
6.

, care a fost

2

de 17 decembrie 2020 (facebook.com/polirom.editura,
Youtube https://youtu.be/4ke17Vsfms0).
7.

ite

1

1 site (http://romimag.granturi.ubbcluj.ro/)
-

8.

Brevet

1

, scu titlul
i s-se nr. de înregistrare
00729 din data de 12.11.2020.
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produs nou
(tehnologie/serviciu de
conservare)

9.

2.

1 produs nou în curs de
brevet au fost trimise la

1

-au demarat procedurile
nou produs.

a

2018 - 2021

Nr.

t

2018

–
• un volum din Enciclopedia imaginariilor din România, cu
20 de
• 30 articole/studii
26 articole/studii UBB + 4
articole/studii AR-FCJ –

1

imaginar lingvistic
românesc»

volume de specialitate
• 10
-un congres
ional (
în
perioada 12-14 noiembrie 2020, prin intermediul platformei
)
n cadrul a 2 colocvii
(în 15 iunie
-27 iunie 2019)
promovarea proiectului
de
2020
(facebook.com/polirom.editura, Youtube
https://youtu.be/4ke17Vsfms0
-ul proiectului (descriere proiect,
, articole de enciclopedie
.a.).
• un volum din Enciclopedia imaginariilor din România, cu
• 26
4
articole/studii AR-FCJ –
•3

2

Proiect 2 «Imaginarul literar
românesc»

perioada 12-14 noiembrie 2020, prin intermediul platformei
-

proiectului în 06.07.2018) +
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a de 17 decembrie 2020
(facebook.com/polirom.editura, Youtube
https://youtu.be/4ke17Vsfms0
-ul proiectului (descriere proiect,
, articole de enciclopedie
.a.)
• un volum din Enciclopedia imaginariilor din România, cu
• 10
6 articole/studii UBB + 4
articole/studii AR-FCJ –
volume de specialitate)
•3
perioada 12-14 noiembrie 2020, prin intermediul platformei
3

Proiect 3 «Imaginarul istoric
românesc»
proiectului în 06.07.2018) +
(facebook.com/polirom.editura, Youtube
https://youtu.be/4ke17Vsfms0
-ul proiectului (descriere proiect,
, articole de enciclopedie
.a.)
• un volum din Enciclopedia imaginariilor din România,, cu
• 15
10 articole/studii UBB + 5
articole/studii AR-FCJ –
•4
Proiect 4 «Imaginarul
religios românesc»

perioada 12-14 noiembrie 2020, prin intermediul platformei
-

proiectului în 06.07.2018) +
(facebook.com/polirom.editura, Youtube
https://youtu.be/4ke17Vsfms0
Page 8 of 33

•
-ul proiectului (descriere proiect,
• un volum din Enciclopedia imaginariilor din România,,
•9
articole/studii UBB + 3
articole/studii UNARTE –
• 8 scurtmetraje re
perioada 12-14 noiembrie 2020, prin intermediul platformei
-11

proiectului în 06.07.2018) +
patrimoniul artistic
românesc»
(facebook.com/polirom.editura, Youtube
https://youtu.be/4ke17Vsfms0
-ul proiectului (descriere proiect,
, articole de enciclopedie
.a.)
• 1 brevet – -

inerea brevetului cu titlul

i s-se nr. de înregistrare 00729 din data de
12.11.2020.
• un produs nou– s-au demarat demersurile pentru

3. A
N
r.
rt
.
Proiect 1
«Patrimoniu
1 i imaginar
lingvistic
românesc»

r
re
IC –
volum de
a
enciclopdie, a 8
coordon articole
atoare

• un volum din
Enciclopedia
imaginariilor
din România,

Rea
volum de
enciclopdie, a 30
de articole/studii
, a 10

• un volum din
Enciclopedia
imaginariilor din
România, cu 20

Page 9 of 33

N
r.
rt
.

r
re
P1 –
scurtmetraje, a
(13 revin
Partener
UBB, 7 revin
1
dintr-un colocviu AR• 8 articole
colocvii, a unei

i contribuirea la
site.

revin UBB, 2
revin
AR• 10
scurtmetraje
documentare
comun,
montate de

scurtmetraje, a

UBB, 7 AR-

dintr-un colocviu • 30
articole/studii
6
articole/studii
colocvii, a unei
UBB + 4
articole/studii
cadrul unei
AR-FCJ – în
reviste indexate
i contribuirea la
site.
studii în volume

dintr- un
congres

• 10
scurtmetraje

cadrul a 2

dintr- un
colocviu

pentru
promovarea
proiectului

(
perioada 12-14
noiembrie 2020,
prin intermediul
platformei
)

site.
cadrul a 2
colocvii (în 15
26-27 iunie
•
promovarea
proiectului
complex (1
deschiderea
proiectului în
06.07.2018 + 1
Page 10 of 33

N
r.
rt
.

r
re

în 17 decembrie

IC –
volum de
a
enciclopdie, a 8
coordon articole
atoare
scurtmetraje, a
P1 –
Partener
dintr-un colocviu
1

colocvii, a unei

i contribuirea la
Proiect 2
«Imaginarul
2
literar
românesc»

site.

• un volum din
Enciclopedia
volum de
imaginariilor
enciclopdie, a 26
din România, de articole/studii
,a3
(16 revin
scurtmetraje, a
UBB, 4 revin
ARdintr-un colocviu
• 8 articole
revin UBB, 2
revin
AR•3
scurtmetraje
documentare
comun,
montate de

colocvii, a unei
cadrul unei

site.
• un volum din
Enciclopedia
imaginariilor
din România,
(16 UBB, 4
AR• 26
articole/studii
2
articole/studii
UBB + 4
articole/studii
AR-FCJ – în
reviste indexate

i contribuirea la
site.
studii în volume

• un congres
• 3 scurtmetraje
cadrul a 2

• un congres

pentru
promovarea
proiectului

(
perioada 12-14
noiembrie 2020,
prin intermediul
platformei

site.

cadrul a 2
colocvii (în 25
13-14 iunie
•
Page 11 of 33

N
r.
rt
.

r
re
promovarea
proiectului
complex (1
la deschiderea
proiectului în
06.07.2018 + 1

în 17 decembrie
2020)
IC –

• un volum din
volum de
Enciclopedia
volum de
a
enciclopdie, a 8
imaginariilor
enciclopdie, a 10
coordon articole
din România, articole
atoare
3
scurtmetraje,
a
(16
revin
scurtmetraje,
a
P1 –
UBB, 4 revin
Partener
dintr-un colocviu ARdintr-un colocviu
1
• 8 articole
colocvii, a unei
Proiect 3
«Imaginarul
3
istoric
românesc»

i contribuirea la
site.

revin UBB, 2
revin
AR•3
scurtmetraje
documentare
comun,
montate de
dintr- un
congres

colocvii, a unei
cadrul unei

• un volum din
Enciclopedia
imaginariilor
din România,
c
(16 UBB, 4
AR• 10
articole/studii
6
articole/studii
UBB + 4
articole/studii
AR-FCJ – în
reviste indexate

i contribuirea la
site.
studii în volume
de specialitate)
+ suplimentar o
car
• 3 scurtmetraje

cadrul a 2
dintr- un
colocviu
pentru
promovarea

(
perioada 12-14
Page 12 of 33

N
r.
rt
.

r
re
proiectului

noiembrie 2020,
prin intermediul
platformei

site.
cadrul a 2
colocvii (în 28
•
promovarea
proiectului
complex (1
la deschiderea
proiectului în
06.07.2018 + 1

în 17 decembrie
IC –

Proiect 4
«Imaginarul
4
religios
românesc»

• un volum din
volum de
Enciclopedia
volum de
a
enciclopdie, a 8
imaginariilor
enciclopdie, a 14
coordon articole
din România, articole/studii
atoare
,a4
scurtmetraje,
a
(16
revin
scurtmetraje,
a
P1 –
UBB, 4 revin
Partener
dintr-un colocviu ARdintr-un colocviu
1
• 8 articole
colocvii, a unei

i contribuirea la
site.

revin UBB, 2
revin
AR•4
scurtmetraje
documentare
comun,
montate de

colocvii, a unei
cadrul unei

• un volum din
Enciclopedia
imaginariilor din
România, cu 20
UBB, 4 AR• 15
articole/studii
10
articole/studii
UBB + 5
articole/studii
AR-FCJ – în
reviste indexate

i contribuirea la
site.
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N
r.
rt
.

r
re
studii în volume
dintr- un
congres
•
cadrul a 2

pentru
promovarea
proiectului

• 4 scurtmetraje
dintr- un
colocviu
(
perioada 12-14
noiembrie 2020,
prin intermediul
platformei

site.
cadrul a 2
colocvii (în 11
18-19 iunie
•
pentru
promovarea
proiectului
complex (1
deschiderea
proiectului în
06.07.2018 + 1

în 17 decembrie
IC –

• un volum din
volum de
Enciclopedia
volum de
Proiect 5
a
enciclopdie, a 8
imaginariilor
enciclopedie, a 9
«Imaginarul
coordon articole
din România,, articole
i
5
atoare
8
patrimoniul
scurtmetraje, a
(14 revin
scurtmetraje, a
P2 –
artistic
UBB, 6 revin
Partener
românesc»
dintr-un colocviu UNARTE
dintr-un colocviu
2

• un volum din
Enciclopedia
imaginariilor
din România,
c
(15 UBB,7
UNARTE
•9
articole/studii
Page
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N
r.
rt
.

r
re
• 8 articole
colocvii, a unei

i contribuirea la

revin UBB, 2
revin
UNARTE
•8
scurtmetraje
documentare

site.

colocvii, a unei
cadrul unei

6
articole/studii
UBB + 3
articole/studii
UNARTE – în
reviste indexate

i contribuirea la
site.

comun,
montate de
UBB)

studii în volume
• 8 scurtmetraje

dintr- un
congres
•
cadrul a 2

pentru
promovarea
proiectului

•
dintr- un
congres
(
perioada 12-14
noiembrie 2020,
prin intermediul
platformei

site.

•
cadrul a 2
colocvii (în 8

• un produs
nou-

•

promovarea
proiectului
complex (1
la
deschiderea
proiectului în
06.07.2018 + 1

în 17 decembrie
2020)
•
Page

of 33

N
r.
rt
.

r
re
site
• 1 brevet –
brevetul cu
titlul
pentru
combaterea
biologici a
picturilor de
evalet a fost
-se
nr. de
înregistrare
00729 din data
de 12.11.2020
• un produs nou
în curs de
demararea
demersurilor
unui nou produs.
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1.

t

102 a
: Imaginar literar
Marius-

-Flavius,

-

-Eleonora, Cro
-

MinodoraRomânia, Croitoru Corina-

-

.

:
-Buftea Adrian, Elemente de sub
Ancatraducerilor,

Balaban

Maria-

-

-Viorica,
-

-

-Mihaela, Moda
-Dumitru,
-

-Ramona, Românii –
Roman Diana-

-

: Imaginar istoric:

-Maria,
.
-

-

Toader, Istoricii imaginarului, Rustoiu Aurel, Romanii, Egri Mariana
Câmpeanu Remus-Virgil, Corpul social, Cosma Ana-Mihaela, Întemeierile, Ignat-

-

ican Ovidiu, Miturile originilor.
: Imaginar religios:

– studiu introductiv, Barta Cristian,

christiana, Diosi
-VI)

nu Teodora-

itoriile
– imagini ale unei
Page 17 of 33

-Alexandra, Imaginarul religios
Muntean GheorgheGheorghe, Edificiile religioase fortificate din România, Ivanovici Daniela-

-

imaginar.
:

– elemente de

:

experimental, Toderici Radu, Filmul de actualitate socialist (1950-1989), Pop Ionel-Virgil,
Imaginarul a
-

românesc, Pop-

Anca-Claudiu, Imaginaru
-

a,

Cojocaru Cristina Mariana, Imaginarul religios ortodox
Pictura postteatral.
2

area site-ului ROMIMAG (http://romimag.granturi.ubbcluj.ro/): detalii asupra
aliniatul III.1 de la

3.

https://youtu.be/4ke17Vsfms0)
.
4. Real

re
20 (facebook.com/polirom.editura, Youtube
aliniatele
la

, care au fost
detaliate la alianiatul III.3 de la punctul 1.
.
5. Proie
Enciclopedia ROMIMAG. Detaliile despre acestea
alianiatul III.4 de
.
6. Promovarea proiectului si prin participarea membrilor echipei la diferite
fina
-lea, Cluj-Napoca, 17ROMIMAG Project”, la 2019 7th International Conference on Management 2019 7th International
Conference on Management
Page 18 of 33

Al
romanic

19-lea

–23 noiembrie 2019) –
Al 19context romanic
–23 noiembrie 2019) Braga Corin,
la The 20th Conference of the Utopian Studies Society, Monash University, Prato, Italia, 01/07/2019en infrarouge. Au-delà du nihilisme”, Universite
de Montreal, Canada, 22/11/2019Colloque
international “L’espace planétaire. Les humanités au carrefour du local et du post-global”, UBB +
Ursa-Pop Mihaiela,
of Identity”, ClujNapoca, 22/10/2019other related concepts”, IISES International Academic Conference
23/09/201926/09/2019. No
vor fi
7.
contribuit din plin la

.
publicate în cadrul proiectului au

studiile de specialitate

91

,

-au publicat mai mult decât dublul
c ri
ale revistei Caietele

Echinox.
8.
în perioada 25-27 iunie 2020 a celui de-al patrulea Congres al CRI2i (Centre de Recherches
Internationales sur l’Imaginaire).
-

pentru perioada 12cu privire
9. Promovarea proiectului s-

-a d

oom. Mai multe detalii
III.6 de la punctul 1.
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În luna februarie 2020 cei trei parteneri din cadrul proiectului (UBB, ARragere de noi fonduri

în parteneriat, pe termen lung:
1.
Continuare liniei de cercetare. În cadrul proiectului au fost implicate peste 100 de
ii având deja un renume prin vasta

-

2.
-

-

tare (6, respectiv 4
-le
-a angajat surse necesare

proiecte, îndeplinind astfel indicatorul asumat.
3.
Detalierea unu
-

la nivelul parteneriatulu
4.
-

-

pe site/enciclopedie/articole etc.
5.
Aprofundarea l
în cadrul proiectului sPage 20 of 33

(UBB, AR-

–

6.
experti
partenerii din industrie. Ne referim atât la elemente legate d

premise c

7.
(91 de articole

-au valorificat prin
publicate

de nevoile altor stakeholderi din mediul extern. Ca obiective specifice ce vor contribui la acest demers,
he

similare, la site-

8.

de

e de cercetare, inclusiv la

itoare ale Uniunii Europene/Guvernului României, axându-ne pe elemente legate de
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9.
-se prin impl

doctorate în c

10.
Acesta este obiectivul major – continu

resurselor pe termen lung pentru a acoperi costurile necesare atingerii unor astfel de obiective.
obiective deosebite. Prin implementarea proiectelo
-

-au crescut capacitatea de colaborare

asigurându-
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6.
10
10
10

Nr.

1.

UBB

Nasta

1.

UBB

2.

UBB

2.

UBB

3.

UBB

Ciocoiu

4.

UBB

5.

-

01.11.2018

Elena
Anca-

15.03.2021

01.11.201831.01.2020
(demisie)
15.03.202119.03.2021

-

01.05.2018
-22.02.2021
(demisie)

-

10.05.2021

-

10.05.2021 31.08.2022

Eugenia

01.11.2018

01.11.201828.02.2021

01.03.2021 31.08.2022

Dan

Madalina

01.11.2018

01.11.201828.02.2021

01.03.2021 31.08.2022

UBB

Grecea

Olivia

01.05.2018

01.05.2018
-28.02.2021

01.03.2021 31.08.2022

6.

UBB

Toderici

Radu

01.05.2018

01.05.2018
-28.02.2021

01.03.2021 31.08.2022

7.

ARFCJ

Roman

Diana
Maria

01.05.2018

7.

ARFCJ

Olaru

Alexandra
-Gabriela

8.

ARFCJ

9.

ARFCJ

MariusDan
Andrei-

scu

Bodea

-

19.03.2021 –
31.08.2022

01.05.2018

Conkan

-

01.05.2020

01.05.201824.02.2020
(demisie)
01.05.202031.07.2021

01.08.202131.08.2022

AdrianaGeorgeta

01.05.2018

01.05.2018
-31.07.2021

01.08.202131.08.2022

EnikoElisabeta

01.05.2018

01.05.2018
31.07.2021 4
01.11.201801.02.2020
(demisie)
25.02.2020
-30.06.2021

01.08.202131.08.2022

-

-

proprii UBB
(nota 1)
-

-

-

proprii UBB
(nota 1)
proprii UBB
(nota 1)
proprii UBB
(nota 1)
proprii UBB
(nota 1)
proprii UBB
(nota 1)
-

-

-

proprii ARFCJ (nota 2)
proprii ARFCJ (nota 2)
proprii ARFCJ (nota 2)

3F

10.

ARFCJ

10.

ARFCJ

4

Ivanovi
ci

Daniela-

01.11.2018

Elena

25.02.2020

-

-

-

01.07.202131.08.2022

-

-

proprii ARFCJ (nota 2)

-30.04.2021 Bodea Eniko-Elisabeta a fost în
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Nota 1. Pentru posturile

va face
-

din resurse proprii ale Centrului de cercetare a imaginarului Phantasma
din cadrul proiectului POC TeMaTICNota 2.
din cadrul
Academiei Române Filiala Cluj-Napoca.
!

7.
Nr.

Descriere/Denumire

Indicatori

Noi cercetatori asumati
Noi cercetatori angajati
Cecuri de tip B: stagii de pregatire (cercetare)

10
10
39 cecuri

Cecuri de tip C: stagii de formare/instruire
pentru resursa umana nou angajata si pentru
intelegerea de noi tehnici si tehnologii

2 cecuri

Cecuri de tip A1: servicii de cercetare oferite
intre partenerii consortiului

24 cecuri

infrastructurii de cercetare
disponibila pentru implementarea
proiectului (cecuri):

Cecuri de tip A2: servicii de cercetare oferite

7 cecuri

Articole publicate/acceptate/in

Titlu articol/An aparitie/Revista/Autori/Status (in

30 articole

cercetare (norma intreaga)
Consolidarea capacitatii
institutiilor cu posibilitati de
relansare (cecuri):

evaluare/acceptat/publicat)
1.
conceptualising creation”, în
-Bolyai. Philologia, 2, 2020, p. 217-234.
(publicat)
Page

of 33

2.
moderne et l'analogisme”, în
-

-

Napoca, 2020, p. 91-102. (publicat)
3.
-Bolyai. Philo

-40.

(publicat)
4.
-interrogatifs et

-Bolyai.
-Napoca, 2020, p.
75-9. (publicat)
5.
Number in Neuter Nouns Whose Root Ends in –e,
-Bolyai-Philologia, 2020,
nr. 1, p. 263-274. (publicat)
6. Ursa AncaNational Identity and Ritual in the Romanian
-BolyaiPhilologia, 2020, nr. 1, pp. 229-242. (publicat)
7. Diana

Roman,

Observations

on

the

d on the Parsing of the
–
Universitatis Babes-Bolyai-Philologia, Nr. 1, 2020,
pp. 243-262. (publicat)
8.
diversitate.

Tâlcuirea

limbilor

‘popoarelor’

Napoca, Editura Academiei Române, 2020, p. 3647. (publicat)
Page

of 33

9.

-49.
(publicat)
10.

ginaire”, în

Caietele Echinox, 36/2019, 21-33. (publicat)
11.
the 1980s”, în Caietele Echinox, 36/2019, pp. 364374. (publicat)
12.

:
-

Poetics of excess: Decadence and naturalism in the
Romanian literature at the turn of the century (19th20th centuries)”, în Caietele Echinox, 36/2019, pp.
349-355. (publicat)
13.
294. (publicat)
14.
– 1943)”, în
Caietele Echinox, 36/2019, pp. 356-363. (publicat)
15.

. Popovici’s Eclectic

-110. (publicat)
16. Adrian

Tudurachi,

É

comparatisme à l’
de l’ cole française et la nouvelle histoire litt raire
nationale

entre

les

deux

guerres”,

în

supplement no. 2, 2019, pp. 111-122. (publicat)
17.
Echinox, vol. 37, 2019, pp. 66-88. (publicat)
Page
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18.
Caietele Echinox, vol. 38, 2020, p. 46-60. (publicat)
19.
Contemporary Romanian Poetry: A Geocritical
Approach”, Caietele Echinox, vol. 38, 2020, p. 138148. (publicat)
20.
Echinox, vol. 38, 2020, p. 87-93. (publicat)
21.
Romanian Folk Chronotope”, Caietele Echinox, vol.
38, 2020, p. 236-251. (publicat)
22.

m

Oneirism to the Neo-Gothic”, în Caietele Echinox,
vol. 35, 2018, pp. 347-356. (publicat)
23.
Reflection in Coffered Ceilings” în Caietele
Echinox, 37/ 2019, pp. 299-309. (publicat)
24.

- The Gothic-

Caietele Echinox vol. 35, 2018. (publicat)
25.

the

Modernism” în Caietele Echinox, 37/2019, pp. 317326. (publicat)
26.
Broadcasting in Romania, Acta Ethnographica
Hungarica, Volume 65: Issue 1, 2020, pp. 27–38.
(publicat)
27. Radu Toderici, On the Fringes of the

-136. (publicat)
28. Eugenia Ciocoiu, Eniko
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2020, pp. 32-44. (publicat)
29.

-Portrait

of

ania”, în Caietele

during the Century of Dictatorships, pp. 23-38, DOI:
10.24193/cechinox.2020.39.02. (publicat)
30.
adverbes relatifs-interrogatifs et

-Bolyai.
-Napoca,
-Bolyai,

2020,

p.

75-90.

(publicat)

Articole publicate/acceptate/in
evaluare in reviste indexate BDI

Titlu articol/An aparitie/Revista/Autori/Status (in
evaluare/acceptat/publicat)

29 de
articole
BDI (20
ERIH
7

1

BDI + 2
articole
-lea (I. N.
)

1. Adrian Chircu
–Cum s-

(la care se
31
de studii în
reviste

vol. 21/1, Alba1918”, 2020, p. 218-229. (publicat)
2.

-

curse. The cultural image of the curse”, în Journal of

sau volume
colective)

2020, pp. 1405-1417. (publicat)
3.
Reflexii despre conceptul
-Bolyai Philologia, vol 3, 2019, pp. 109-122.
(publicat)
4.
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Bolyai. Historia, vol. 64, No. 2, 2019, pp. 70-79
-0492). (publicat)
5. Mihaela Grancea, Death as an Occasion to

-Bolyai.
Historia, vol. 64, No. 2, 2019, pp. 871584-3165). (publicat)
6. Ana-Mihaela Cosma, Ethnogonical Myths
and Historical Imaginary Regarding the Genesis of
-Bolyai. Historia, vol. 64, No. 2, 2019, pp. 34-0492). (publicat)
7.
-Bolyai. Historia, vol. 64, No. 2,
2019, pp. 22-

-0492). (publicat)

8.

-

elf-Image of

-Bolyai. Historia, vol. 64, No. 2,
2019, pp. 80-

-0492). (publicat)

9.
Universitatis Bab -Bolyai. Historia, vol. 64, No. 2,
2019, pp. 102-107

-0492). (publicat)

10.
Moartea si înhumarea
487-

-0612). (publicat)

11. Gelu

Florea,

The

Historiographical

-Bolyai. Historia, vol. 64, No. 2, 2019, pp. 1-0492). (publicat)
12.
Nation. Historical Images and Historiography, în
-Bolyai. Historia, vol. 64,
No. 2, 2019, pp. 50-

-0492).

(publicat)
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13. Ivanovici Daniela– o
3, 2019, pp. 188-198. (publicat)
14. Ivanovici Danielaexces” nr. 9-12, 2019, pp. 220-234. (publicat)
15.

-

Popa-Bota,

edificiului liturgic”, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-8,
2020, pp. 122-140. (publicat)
16.
-Bolyai,

Theologia

Reformata Transylvanica 64/1 (2019): 289-31.
(publicat)
17.
-Bolyai, Theologia Reformata
Transylvanica, 64/1 (2019): 274-88. (publicat)
18.
în Construirea Caracterului Monoteist sl Religiei
-30.
(publicat)
19.

Medieval Culture and

Art, Vol. VI, Nr. 2, 2019, pp. 49-66. (publicat)
20.
gramaticile din Austria, în Ioan Piuariu-Molnar,
ratura
-68. (publicat)

21.

-

blestemului –
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33-39. (publicat)
22.

-language” – an

and

-83. (publicat)
23.
fixului latinesc -tio, -tionis, în
-

2019, pp. 185-198. (publicat)
24.
demult în tâlcuirile lui Teodor Corbea (Dictiones

20/1, Alba2019, p. 119-132. (publicat)
25.

-

Memory Wars. Representations of Communism in
Contemporary Romanian Fiction (aceptat spre
publicare)
26.

ROMIMAG Project,” International Journal of
Information and Education Technology, 9/8 (2019):
539-42. (publicat)
27.
and

-

Multi-

International Comparative Management, Volume
21, Issue 2, May 2020, pp. 226-240. (publicat)

28. Ivanovici DanielaTheologica Orthodoxa Doctoralia Napocensia,
2020, pp. 212-218. (publicat)
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29.
Caragiale: regândin
1-2/2020, pp. 68-78. (publicat)

Participari la conferinte

9

Denumire manifestare/Tip/Titlu/An
1. C

/
-

din cadrul
proiectului
-

lea, Cluj-Napoca, 172.
ROMIMAG Project”, la 2019 7th International
Conference on Management 2019 7th International
30/03/2019- 31
3. Roman, Dianaproducerea mesajului scris. Nivelul A2”, la Al 19-

22–23 noie
4.
Al 19-lea Colocviu
–23
5. Braga

Corin,

Dystopias”, la The 20th Conference of the Utopian
Studies Society, Monash University, Prato, Italia,
01/07/20196.

en

infrarouge. Au-delà du nihilisme”, Universite de
Montreal, Canada, 22/11/20197. Braga Corin,
Colloque international “L’espace planétaire. Les
humanités au carrefour du local et du post-global”,
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-19 octombrie
8. Ursa-Pop

Mihaiela,

of

Identity”, Cluj-Napoca, 22/10/20199.
imaginary to culture and other related concepts”,
IISES

International

Academic

Conference,

23/09/2019-26/09/2019.

Cereri brevete depuse la nivel
national si international

Brevete obtinute la nivel national
si international
Produse noi sau semnificativ

Titlu brevet/Autoritate emitenta/Data depunere
a
-se nr. de
înregistrare 00729 din data de 12.11.2020.
Titlu Brevet/ Autoritate emitenta/Data emitere

1 cerere de
brevet în
curs de

1 brevet în
curs de

Denumire/An

1 produs
nou în curs

Denumire/An

-

Denumire/An

-

transferate in economie
Tehnologii noi sau semnificativ
transferate in economie
transferate in economie

25.08.2021
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