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Informatii personale 
 

Nume/Prenume  Ciprian-Doru RIGMAN  

Adresa  Str. George Bariţiu, Nr. 66, 401153, Turda, Cluj, România 

Telefon  0741 733336  

E-mail  ciprianrigman@gmail.com 
 

Cetatenia  Română 
 

Data nasterii  02/05/1976 
 

 Sex  Masculin 

 
 

Educație și formare 
 
 

Perioda  (2006 – 2012)   

Calificarea / diploma obtinuta  Doctor în Istorie  

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Istoria presei politice româneşti din Transilvania (1848-1918), Iluminismul 
românesc din Transilvania (1700-1830),  Metodologia cercetării în istorie. Tradiţie 
şi modernitate, Scriere, carte, tipar 

Competenţe de cercetare avansată, redactarea textelor academice 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu” 

Nivelul de clasificare a formei 
de invatamint / formare 

 Studii postuniversitare 

Doctorat 
 
 
 

Perioda  (2003 – 2004)   

Calificarea / diploma obtinuta  Master în Studii Medievale Central Europene 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Istoria Europei Centrale în Evul Mediu, Paleografie latină, Oraşul medieval în 
Europea Centrală / 

Competenţe de cercetare, analiză critică de text, redactare texte academice 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca, Romania, Facultatea de Istorie şi 
Filosofie 

Nivelul de clasificare a formei 
de invatamint / formare 

 Studii postuniversitare 

Master / Master of Arts 

 
 

Perioda   (1999 – 2003) 

Calificarea / diploma obtinuta  Licenţă în Istorie Modernă  
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Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Istorie veche universală, Istoria veche a României, Istorie modernă universală, 
Istoria modernă a României, Istoria artei, Istorie medie universală, Istoria medie a 
României, Istorie contemporană universală, Istoria contemporă a României, Istoria 
Bizanţului, Istoria istoriografiei româneşti, Istoria Transilvaniei Medievale, 
Preistorie şi arheologie, Relaţii internaţionale în secolele XVIII-XIX, Istoria 
integrării europene, Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale 

Teoria istoriei şi problemele istoriografiei contemporane, Geografie, demografie şi 
sociologie istorică 

Ştiinţe auxiliare ale istoriei, Paleografii şi izvoare istorice, Paleografie româno-
chirilică, Limba izvoarelor - semnatica şi hermeneutica textului istoric, Limba 
izvoarelor – semantică polico-diplomatică, Limba latină 

Metodica predării istoriei, Psihologia educaţiei, Pedagogie generală 

Cunoştinţe de specialitate, competenţe de cercetare, analiză critică de text, 
redactare texte academice 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca, Romania, Facultatea de Istorie 
şi Filosofie 

Nivelul de clasificare a formei 
de invatamint / formare 

 Studii universitare 

Licenţă / Bachelor Degree 

 
 

Experiența profesională 
Perioda  (februarie 2014 – prezent) 

Functia sau postul ocupat  Profesor titular grad didactic 1 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Predarea Istoriei la clasele IX-XII, pregătirea elevilor pentru olimpiade şi 
consursuri şcolare, activităţi tematice extracurriculare cu elevii 

Numele si adresa angajatorului   Liceul Teoretic ”Liviu Rebreanu” Turda, Cluj, Str. Tineretului, Nr. 6, Turda, Cluj, 
România 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ preuniversitar 

 

Perioda  (septembrie 2006 – februarie 2014) 

Functia sau postul ocupat  Profesor titular definitiv 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Predarea Istoriei la clasele IX-XII, pregătirea elevilor pentru olimpiade şi 
consursuri şcolare, activităţi tematice extracurriculare cu elevii 

Numele si adresa angajatorului   Liceul Teoretic ”Liviu Rebreanu” Turda, Cluj, Str. Tineretului, Nr. 6, Turda, Cluj, 
România 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ preuniversitar 

 

Perioda  (septembrie 2004 – august 2006) 

Functia sau postul ocupat  Profesor suplinitor stagiar 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Predarea Istoriei la clasele IX-XII, pregătirea elevilor pentru olimpiade şi 
consursuri şcolare, activităţi tematice extracurriculare cu elevii 

Numele si adresa angajatorului   Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul” Turda şi Grupul Şcolar de Resurse Naturale şi 
Servicii Turda 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ preuniversitar 

 

Perioda  (septembrie 2003 – august 2004) 

Functia sau postul ocupat  Profesor suplinitor stagiar 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Predarea Istoriei la clasele V-VIII, pregătirea elevilor pentru olimpiade şi 
consursuri şcolare, activităţi tematice extracurriculare cu elevii 
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Numele si adresa angajatorului   Şcoala cu clasele I – VIII, com. Mihai Viteazul, Cluj  

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ preuniversitar 
 

 

 Aptitudini și 
competențe personale 

 

Limba materna  Română 
 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de 
ascultare 

Abilitati de citire Interactiune Exprimare  

 

Limba franceză   C1  C2  B2  B2  B1 

Limba engleză   B2  B2  A2  A2  A2 
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 

Competente și abilități 
sociale 

 Prezentari publice 

”Preparandia greco-catolică din Năsăud în perioada anilor 1859-1868: repere 
istorice, organizarea și desfășurarea procesului de învățământ, profesorii și elevii”, 
prezentată la Simpozionul științific aniversar: Muzeul la 65 de ani – veșnic tânăr, 
Zalău, 6-7 octombrie 2016 

„Conduita socială a învățătorilor greco-catolici din Episcopia Gherla între normă și 
realitate (1856-1868)”, prezentată la Sesiunea internațională de comunicări 
științifice ”Istorie, societate, cultură, identități”, Târgu-Mureș, 23-24 octombrie 2015 

”Considerații privind fenomenul natalității în cuprinsul Protopopiatului Ortodox 
Turda la sfârșitul secolului al XIX-lea (1880-1900)”, prezentată la Sesiunea 
internațională de comunicări științifice ”Istorie și civilizație în Nord-Vestul 
României”, Zalău-Jibou, septembrie 2014 

”Aspecte din activitatea preoților militari ai Diecezei Greco-Catolice de Gherla la 
mijlocul secolului al XIX-lea (1856-1868), lucrare prezentată la Sesiunea științifică 
de comunicări ”Țara Bârsei”, ediția a XIII-a, Brașov, mai 2014 

”Conduita morală a preoților greco-catolici din Dieceza Gherla la mijlocul secolului 
al XIX-lea – între normă și realitate”, lucrare prezentată la Conferința științifică 
națională ”Regionalizare și politici regionale”, Târgu-Jiu, octombrie 2013 

”Conferințe învățătorești în Dieceza Gherlei la mijloc de secol XIX”, lucrare 
prezentată la Sesiunea internațională de comunicări științifice ”Cultură și societate 
în spațiul transilvan”, Târgu-Mureș, septembrie 2013 

”Implicarea cultural-națională a protopopilor din Dieceza Gherla la mijlocul 
secolului al XIX-lea”, lucrare prezentată la Sesiunea națională de comunicări 
științifice ”Cultură și societate în spațiul transilvan”, Mediaș, septembrie 2012  

„Protopopiate şi protopopi în Dieceza Gherla la mijlocul secolului al XIX-lea” 
lucrare prezentată la Sesiunea naţională anuală de comunicări ştiinţifice, Mediaş, 
noiembrie 2009 

 „Starea materială a preoţilor greco-catolici la mijlocul secolului al XIX-lea”, lucrare 
prezentată la Sesiunea naţională anuală de comunicări ştiinţifice, Mediaş, mai 
2009 

 

Publicaţii 

 

  
”Școala elementară confesională din Episcopia Greco-Catolică de Gherla la 
mijlocul secolului al XIX-lea (1856-1868)”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2016 
 
”Școala centrală greco-catolică din Târgu Lăpuș (Lăpușul Unguresc) în intervalul 
temporal 1856-1868”, în Satu Mare. Studii și comunicări, XXXII/II, Satu Mare, 
2016, p. 57-88 
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„Edificii, averi și fundații școlare în Dioceza Greco-Catolică de Gherla la mijlocul 
secolului al XIX-lea (1856-1868)”, în Terra Sebus, nr. 7, Sebeș, 2015, p. 453 - 478  
 
”Considerații privind organizarea și desfășurarea învățământului elementar în 
Episcopia Greco-Catolică de Gherla la mijlocul secolului al XIX-lea (1856-1868)”, 
în Crisia, XLV, Oradea, 2015, p. 119-138 
 
”Preotul și moartea. Cauze de deces în rândul preoților greco-catolici din Episcopia 
Gherla în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX 
(1856-1948)”, în Marisia, XXXIV-XXXV, Târgu-Mureș, 2015, p. 131-162  
 
”Biserică, școală, populație în Protopopiatul Ortodox al Turzii la sfârșitul secolului 
al XIX-lea (1880-1900)”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2015 
 
“Fenomenul natalității în cuprinsul Protopopiatului Ortodox Turda la sfârșitul 
secolului al XIX-lea (1880-1900)”, în Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Istorie-
Etnografie, Zalău, 2014, p. 153-168 
 
”Conferințe învățătorești în Dieceza Greco-Catolică de Gherla la mijlocul secolului 
al XIX-lea (1856-1868), în Terra Sebus, nr. 6, Sebeș, 2014, p. 399-415 
 
”Fenomenul mortalității în Protopopiatul Ortodox Turda la fínele secolului al XIX-lea 
(1880-1900), în Satu Mare. Studii și Comunicări, XXXII, Satu Mare, 2014, p. 35-56 
 
”Protopopiate și protopopi în Dieceza Greco-Catolică de Gherla la mijlocul 
secolului al XIX-lea (1856-1858)”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014 
 
”Şcoala confesională ortodoxă din Protopopiatul Turzii la sfârşitul secolului al XIX-
lea (1880-1900)”, în Diversitate culturală, realități politice și multiconfesionalism în 
Transilvania și Banat (sec. XVIII-XX), coord. Attila Varga, Iosif Marin Balog, Editura 
Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, p. 455-474 
 
”Aria jurisdicțională și organizarea instituțională a Protopopiatului Ortodox Turda la 
finele secolului al XIX-lea (1880-1900)”, în Fascinația trecutului. Omagiu istoricului 
Simion Retegan la împlinirea vârstei de 75 de ani, coord. Daniela Deteșan, Mirela 
Popa-Andrei, Lorand Madly, Editura Mega-Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, p. 327-
352 
 
”Aspecte din activitatea preoților militari ai Diecezei Greco-Catolice de Gherla la 
mijlocul secolului al XIX-lea (1856-1868), în Revista de Istorie Militară, nr. 1-2, 
București, 2014, p. 8-17 
 
”The Moral Conduct of Greek-Catholic Priests from the Diocese of Gherla in Mid-
Nineteenth Century – Between the Norm and the Reality”, în Anuarul Universității 
Constantin Brâncuși, Seria Litere și științe sociale, nr. 1, Târgu-Jiu 2014 
 
”Activitatea cultural-națională a protopopilor din Episcopia Greco-Catolică de 
Gherla în anii regimului politic liberal 1860-1867”, în Marisia XXXII-XXXIII Istorie, 
Târgu-Mureș 2013 
 
”Implicarea politico-națională a protopopilor din Dieceza Greco-Catolică Gherla în 
anii regimului politic liberal (1860-1867)”, în Cultura medieșană II, Mediaș 2013  
 
”Formaţia intelectuală a protopopilor greco-catolici din Episcopia Gherla la mijlocul 
secolului al XIX-lea”, în Crisia, Nr. XLII, 2012, pp. 49-60 
 
”Aspecte din viața și activitatea unui mare patriot român: protopopul greco-catolic 
Simion Bocșa”, în Țara Bârsei, serie nouă, nr. 11, 2012 
 
„Statutul social al învăţătorilor greco-catolici din Dieceza Gherla la mijlocul 
secolului al XIX-lea”, în Dumitru Suciu (coordonator), Realităţi sociale şi implicare 
politică în Transilvania între 1849-1867.Studii. Editura Academiei Române, 
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Bucureşti, 2011  
 
„Protopopiate şi protopopi în Dieceza Gherla la mijlocul secolului al XIX-lea”, în 
Comunicări științifice, vol. IX, Mediaș, 2010 
 
„Aspecte ale învăţământului elementar greco-catolic din Transilvania la miijlocul 
secolului al XIX-lea” în DISCOBOLUL 148-50, 2010, pp. 274-293 
  
„Starea materială a preoţilor greco-catolici la mijlocul secolului al XIX-lea”, în 
DISCOBOLUL, nr. 151-3, 2010, pp. 288-303 
 

 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

 Septembrie-decembrie 2015, coordonator al proiectului ”Tânăr în devenire”, ediția 
a II-a, derulat de Asociaţia Culturală ”Maecenas” Turda, având drept parteneri 
Colegiului Naţional ”Mihai Viteazul” Turda, Liceul Teoretic ”Liviu Rebreanu” Turda 
și Colegiul Tehnic Dr. Ioan Rațiu, care a implicat un număr de 20 de tineri liceeni 
din Turda în activități diverse, având drept scop principal dezvoltarea personală și 
creșterea gradului de implicare socială în rândul populației tinere 
 
februarie-decembrie 2014, coordonator al proiectului ”Tânăr în devenire”, ediția I, 
derulat de Asociaţia Culturală ”Maecenas” Turda, având drept parteneri Colegiului 
Naţional ”Mihai Viteazul” Turda, Liceul Teoretic ”Liviu Rebreanu” Turda și Liceul 
Teoretic ”Pavel Dan” Câmpia Turzii, care a implicat un număr de 55 de tineri 
liceeni din Turda și Câmpia Turzii în activități diverse, având drept scop principal 
dezvoltarea personală și creșterea gradului de implicare socială în rândul 
populației tinere 
 
iunie 2006, Organizator - Simpozionul Ştiinţific ”1900 de ani de romanitate şi 
creştinism în spaţiul românesc” derulat sub egida Asociaţiei Culturale 
”Maecenas” Turda, Muzeului de Istorie Turda, Colegiului Naţional ”Mihai Viteazul” 
Turda, Grupului Şcolar de Resurse Naturale şi Servicii Turda 
 
2006 – Coordonator - Proiect de crecetare ”Turda – Spaţiu al toleranţei etnice 
şi confesionale” derulat sub egida Asociaţiei Culturale ”Maecenas” Turda 
 
2006 – Iniţiator şi membru fondator al Asociaţiei Culturale ”Maecenas” Turda 
 

 

Competențe și 
cunoștinte de utilizare a 

calculatorului 

 MS Office, căutare internet 

 
 

Permis de conducere  1998, categoriile B şi C 
 

Informatii suplimentare  Referinţe disponibile la cerere 

 


