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Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionarea factorului de impact în cazul
celor cotate)

1. Biotechnology and Faith. Relativism in the Postmodern Moral. A Christian-Orthodox
Approach, „Journal for the Study of Religions and Ideologies” 8 (Spring 2009), nr. 22,
pp. 38-52.
2. Ethics and Life. The Documents of the Romanian Orthodox Church on Issues of
Bioethics, „Revista Română de Bioetică”, 7 (2009), nr. 2 (aprilie-iunie)
2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings
----------3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)

1. Specificul personal al responsabilităţii morale, „Studia Universitatis Babeş-Bolyai.
Theologia Orthodoxa” 53 (2008), nr. 2, pp. 127-144
2. Atitudinea responsabilă a creştinului în epoca postmodernă, „Studia Universitatis
Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa” 53 (2008), nr. 1, pp. 75-88
3. Împlinirea responsabilităţii comunitare de către generaţie, „Studia Universitatis
Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa” 50 (2005), nr. 2, pp. 29-38
4. Die Missionstheologische Etwürfe der orthodoxen Kirche in Rumänien, „Studia
Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa” 50 (2005), nr. 1, pp. 41-46
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

1. Pr. Ioan Chirilă, Pr. Ştefan Iloaie, Pr. Cristian Sonea, Omul în perspectiva întâlnirii
cruciforme dintre verticala transcendentului şi orizontala imanentului. Repere de
antropologie creştin-ortodoxă, în vol. Adrian Lemeni (coord.), „Repere patristice în
dialogul dintre Teologie şi Ştiinţă”, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti,
2009, pp. 321-380

2. Valoarea vieţii umane din perspectivă creştină şi provocările bioetice, în vol.

“Vocaţie şi misiune în Biserica lui Hristos. Volum omagial închinat Pr. Prof.
Dr. Sorin Cosma”, Editura Diecezană, Caransebeş, 2009, pp. 156-165
3. Iubire şi toleranţă sau ambivalenţa moralei contemporane, în vol. Ştefan Iloaie
(coord.), „Ethos şi etnos. Aspecte teologice şi sociale ale mărturiei creştine”, Editura
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, pp. 253-269
4. Familia creştină astăzi. Realităţi şi provocări morale şi sociale, „Anuar al Facultăţii
de Teologie Ortodoxă – Analele ştiinţifice” 11 (2007-2008), Cluj-Napoca, 2009, pp.
167-180
5. Trăire şi mărturisire creştină în eseurile teologice ale părintelui Nicolae Delarohia,
studiu introductiv la vol. N. Steinhardt, Dăruind vei dobândi. Cuvinte de credinţă,
ediţie îngrijită de Ştefan Iloaie, Editura Polirom, Iaşi, 2008, pp. 17-35
6. Responsabilitatea morală personală a omului faţă de sine, „Anuar al Facultăţii de
Teologie Ortodoxă – Analele ştiinţifice” 10 (2006-2007), Cluj-Napoca, 2008, pp. 281297
7. Comuniunea interumană – manifestare plinitoare a personalităţii morale, „Anuar al
Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Analele ştiinţifice” 9 (2005-2006), Cluj-Napoca,
2008, pp. 167-181
8. Morală şi duhovnicie în Muntele cel Sfânt. Dialoguri la Athos sau convorbirile dintre
cer şi pământ, în vol. Omagiu Părintelui Prof. Univ. dr. Ioan I. Ică, Editura
Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, pp. 185-194
9. Responsabilitatea morală pentru darul persoanei de a exista şi pentru relaţia sa cu
Hristos Mântuitorul, „Anuar al Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Analele ştiinţifice”
8 (2004-2005), Cluj-Napoca, 2007, pp. 105-119
10. Biserica şi tehnologia – semnele unei provocări asidue, schiţa unui răspuns necesar.
Cu iniţieri bibliografice în Bioetică, în „Revista de Bioetică şi Teologie” 1 (2007), nr.
1, pp. 98-109
11. Die moralische Verantwortung, grundlegendes Prinzip für die Christen des dritten
Jahrtausendes – ein orthodoxer Gesichtspunkt, „Glaube und Denken. Jahrbuch der
Karl-Heim-Gesellschaft“, Martin Rothgangel, Hans Schwartz (Hrsg.), 19. Jahrgang
2006, Peter Lang-Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2007,
pp. 187-212
12. Misiunea Bisericii în contextul secularizării, în vol. Misiunea Bisericii în Sfânta
Scriptură şi în istorie, Editura Renaşterea (CNCSIS), Cluj-Napoca, 2006, pp. 231-241
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
----------6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

1. Morala creştină şi etica postmodernă. O întâlnire necesară, Editura Presa

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, 240 p.
2. Responsabilitatea morală personală şi comunitară. O perspectivă teologică,
Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009, 380 p.
3. Cultura vieţii. Aspecte morale în bioetică, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca,
2009, 218 p.
4. Relativizarea valorilor morale. Tendinţele eticii postmoderne şi morala
creştină, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009, 180 p.
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale

1. N. Steinhardt, Dăruind vei dobândi. Cuvinte de credinţă, Mănăstirea Rohia-

Polirom, Iaşi, 2008, 591 p.
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2. Ethos şi etnos. Aspecte teologice şi sociale ale mărturiei creştine, Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, 511 p.
3. Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Morala creştină. Manual pentru Seminariile

Teologice, ediţia a cincea, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, 325 p.
4. Sub drapelul Bisericii. Arhiepiscopia Clujului sub păstorirea IPS Arhiepiscop
Bartolomeu, Editura Renaşterea, 2006, 143 p.
8. Brevete internaţionale
----------9. Brevete naţionale
----------10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu

economia
-----------

11. Realizări artistice naţionale şi internaţionale (Domeniul Arte)
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări)
-----------
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Criteriul II – Prestigiu profesional
1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I
2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005
4. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale
-----------------5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) – 32
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) – 4
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
----------- Post-doctoranzi (lista nominală)
----------6. Studenţi internaţionali atraţi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute)
----------- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
----------- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
----------- Post-doctoranzi (lista nominală)
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI
..............
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI

1. „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa”
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)

1. Science and Orthodoxy, Research and Education. Finanţator: Templeton Foundation
(2006-2009) – 30.000 Euro
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
----------11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi
valoarea)
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----------12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
----------13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
1. Universitatea din Regensburg
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
1. Membru al Comisiei de Bioetică a Arhiepiscopiei Clujului
15. Conferinţe invitate internaţionale
1. Conferinţa internaţională „Religion and Values in Central and Eastern Europe” – Final
Conference of REVACERN, Budapesta, 13-14 noiembrie 2009
2. Simpozionul "Solidarität und soziale Gerechtigkeit. Ökumenische Perspecktive", Viena, 25-26
noiembrie 2005
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
---------

III. Realizare remarcabilă
(Descrieţi într-o manieră cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină) cea mai importantă
realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.)
O bună parte din activitatea mea a urmărit, în ultimii ani, implicarea în stabilirea câtorva
din conceptele fundamentale ale moralei creştine, în specificul ei ortodox, cu aplicare în
gândirea şi decizia bioetică. Subliniind importanţa vieţii omeneşti raportată la viaţa divină sau
aflată sub atacurile duhului morţii – fie ea ideologică sau biologică –, aceste teme se constituie în
valori duhovniceşti care facilitează şi susţin formarea specificului creştin al gândirii, prin
comparaţie cu modificările de idei propuse astăzi de modernitatea târzie, dar şi în calitatea lor de
structuri de gândire care, sub paravanul certitudinii, îi furnizează omului contemporan iluzii.
M-am ocupat de redescoperirea valorii familiei, căci în căminul familial se produc cele
mai importante acţiuni din domeniul bioeticii şi în cadrul ei se iau cele mai dificile hotărâri, de la
cele privind naşterea până la cele referitoare la moarte. De asemenea, atitudinea creştină faţă de
tehnologii şi biotehnologii este unul dintre subiectele de mare actualitate pentru societate, în
întregul ei, şi cu prioritate pentru domeniul bioetic. Am prezentat şi modalitatea în care concepte
creştine se aplică, folositor, în cazul celor trei hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române referitoare la temele de bioetică: transplantul de organe, avortul şi eutanasia.
Scopul iniţiativelor a fost şi oferirea unui punct de sprijin pentru câteva teme
fundamentale de morală, întâlnite în abordări bioetice de specialitate: abordarea vieţii umane din
perspectivă creştină, sensul creştin al suferinţei, concepţia despre moarte. Necesitatea sublinierii
lor este solicitată şi de spiritul postmodern, pe care începem să îl resimţim şi care provoacă
uşoare schimbări de mentalitate şi de atitudine.
•

Abordarea acestor subiecte este de foarte mare acutalitate atât pe plan naţional, cât şi
internaţional, iar realizările personale în domeniu sunt ilustrate de:

Publicarea a două studii ISI şi a peste 20 studii şi articole, în periodice de specialitate din
ţară şi din străinătate
Publicarea unui volum: Cultura vieţii. Aspecte morale în bioetică
Susţinerea de conferinţe pe teme de bioetică, în ţară şi în străinătate
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Susţinerea de cursuri, prin programul Erasmus, la Universitatea din Regensburg
Activitatea desfăşurată în calitate de membru al Comisiei de Bioetică a Arhiepiscopiei
Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului
Activitatea desfăşurată în calitate de secretar executiv al Centrul de Bioetică al UBB

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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