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Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul
celor cotate)
2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings
3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

1. Expertiză canonică privind problema reorganizării canonice la nivel mitropolitan. 2005:
11:3.
2.

La reconnaissance et la personalite juridique des cultes en Roumanie = Recunoaşterea
şi personalitatea juridică a cultelor în România. În : Studia Universitatis "Babeş-Bolyai".
Theologia Orthodoxa, nr. 1, 2005, p. 139-144.

3. . Expertiză canonică privind problema reorganizării canonice la nivel mitropolitan.
Mitropolia Clujului, Alba Iuliei, Crişanei şi Maramureşului dosar document. Cluj-Napoca
: Renaşterea, 2005, p. 28-32.
4.

Răspuns unor nedumeriri. Mitropolia Clujului, Alba Iuliei, Crişanei şi Maramureşului
dosar document. Cluj-Napoca : Renaşterea, 2005, p. 103-107.

5. « L’identité canonique de l’Eglise orthodoxe de Roumanie à l’aube de l’intégration dans
l’Union européenne » în Anée canonique, Paris, 2006
6. « Dialogue, témoignage et partage dans l’Europe retrouvée » Actes du Colloaque
oecumenique de Chevetogne, Belgia, 2004
7. « Les conséquences des Lumières, du point de vue des communautés orthodoxes en
France » Actes du Congres Européen de Missiologie, Paris, 25 -28 august 2006, Paris,
2006
8. « Conştiinţa canonică şi organizarea instituţională în Biserica Ortodoxă” în Almanahul
Episcopiei Sălajului, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău 2008
9. „Les décisions juridictionnelles nationales roumaines rendues en matière de liberté de
Religion et de Conviction se référant à la Convention européenne des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH). Ïn « Les Actes du Colloque de Nicosia »,
Consortiul European pentru relatiile Biserica-Stat, în curs de editare
10. « Les principes d’organisation ecclésiale face aux réalités contemporaines- Territorialité
et responsabilité pastorale » În Année Canonique, 2008, în curs de editare
11. « Situation juridique et identité nationale de l’Eglise orthodoxe roumaine en Roumanie,
en Autriche et en Autriche-Hongrie (1859-1918) » in Le droit ecclésiastique en Europe
et à ses marges (XVIIIe-XXe siècles), Editions Peeters, Paris 2008 « Dimensiunea
comunitară a libertăţii religioase in Uniunea Europeană » in Studia 2/ 2008
12. „Raportul dintre Principiile canonice şi misiunea Bisericii” în Actele Congresului
internaţional al Profesorilor de Drept canonic ortodox, Arad, 2008,
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale
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
Crucea Patriarhală
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrari de licentă (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)

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
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
Membru în Comitetul Stiinţific al Programului International “Eglises Nationales » Universitatea Paris 11 ,
Franţa, Institutul Catolic Paris,
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)
12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
Institutul de Teologie Ortodoxa Saint Serge Paris
Institut de Theologie St Jean Bruxelles
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
Membru in Comisia de dialog teologic ortodox-catolic, Paris
Membru în Comisia Patriarhiei Române pentru Redactarea Statutului
Membru în comisia pentru redactarea Legii Cultelor
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15. Conferinţe invitate internaţionale

13 oct 2007 – Participare cu referat la Congresul « Le droit ecclésiastique de la fin du XVIIIe
au milieu du XXe siècle en Europe »
16-17 nov 2007 Participare cu referat la Congresul Consorţiului European pentru relaţiile
dintre Biserică şi Stat, Nicosia, Cipru
19-20 nov 2007 Participare la Ziua Europeană a Migrăriii şi integrării organizată de Consiliul
Europei la Aachen, Germania – participare la dezbaterile organizate de Consiliul
Europei
30nov-2 dec2007 – Participare la Congrsul asupra „Teritoriului canonic” -organizat de
Patriarhia Moscovei, departamentul pentru relatii externe si Facultatea de Drept
canonic din Paris
25 martie – Reuniunea « PAX CHRISTI » comisia EUROPE ET ELARGISEMENT »
Bruxelles cu intervenţia : « La responsabilité de l’Eglise devant les faits
historiques »
5 Mai 2008 – Participarea la întâlnirea liderilor religiosi din Europa organizata de
Parlamentul European, Comisia Europeana şi Consiliul Uniunii Europene.
25 iunie 2008- Participarea la simpozionul „Bisericile istorice si valorile crestine in
Transilvania” Parlamentul European, Bruxelles.
8-10 septembrie 2008 Participare la Congresul internaţional al Profesorilor de Drept canonic
ortodox, Arad
25 octombrie 2008 Am prezentat conferinţa „Biserica şi drepturile omului” în cadrul
conferiintelor organizate de Institutul de teologie ortodoxă „Saint Jean le
Théologien » Bruxelles
29 octombrie 2008 Bruxelles Participare a delegat al Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe
Române pe lângă instituţiile Uniunii Europene la Seminarul Comitetului Economic
şi Social al Uniunii pentru o Europă socială.
11 noiembrie 2008 – Bruxelles participare ca delegat al Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe
Române pe lângă instituţiile Uniunii Europene la conferinţa «Le dialogue
interculturel: un défi pour les fois et les convictions ?»
10 decembrie 2008– participare la Reuniunea « PAX CHRISTI » comisia EUROPE ET
ELARGISEMENT » Bruxelles cu intervenţia : « Eglise et les défis de l’histoire »
15 decembrie 2008 – Participare la comisia de dialog teologic ortodox-cqtolic, în calitate de
membru permanent, delegat al Adunării Episcopilor Ortodocşi din Franţa.
8 aprilie 2009- Participare cu referatul: „Implicarea Bisericii Ortodoxe Române în proiectele
sociale cu finanţare externă” la conferinţa Bisericile şi implicarea socială, organizată
de Entr’aide d’Eglise Bruxelles la Chevetogne - Belgia
30 mai 2009 Participare la Congresul ISTINA Sylvanes, Franţa, cu conferinţa
„Le système Roumain des relations Eglises Etat
et la loi 489 de 2006 » studiu în curs de publicare în revista Istina.
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16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
Membru in Comitetul de organizare al Congresului itinerant sur les Eglises Nationales, Moscova 2008

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.)
Sunt membru al Laboratorului de cercetare DRS al Universitatii Paris 11,
În cadrul acestui laborator monitorizam evolutia relatiilor dintre Biserica si Stat in
Uuropa

Acest centru este recunoscut de catre Ministerul Educatiei din Franta, inca din 1991. In cadrul
acestui centru de cercetare sunt 28 de cercetători din Europa, s-au sustinut 37 teze de doctorat alte
22 sunt in curs.
In cadrul acestui centru am facut parte din comitetul stiintific sau din echipa de organizare a
următoarelor colocvii:
« Colloque de synthèse sur les Églises nationales » Du 15 janvier 2010 au 16 janvier 2010, Paris
ICP - Faculté Jean Monnet
« Les laïcités en Italie, Espagne, Canada et France » Le 23 novembre 2009, Faculté de droit Jean
Monnet (Sceaux)
« Relations états/religions » Du 01 novembre 2009 au 31 janvier 2010, Faculté de droit Jean
Monnet (Sceaux)
« Le régime juridique de la laïcité en Turquie » Ibrahim KABOGLU Le 19 janvier 2009, Sceaux
« Le régime des cultes en Russie »(Les Églises nationales 7) Du 30 novembre 2007 au 02
décembre 2007, Moscou
Publication dans L'Année canonique, 2008
« Le droit ecclésiastique de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècle en Europe »12 oct 2007 -13
oct 2007, Faculté Jean Monnet, Sceaux
Publication : Actes à paraître, chez Peeters 2009
13 oct 2006 - 14 oct 2006, Faculté Jean Monnet Publication : L'administration des cultes dans les pays de
l'Union européenne, Peeters 2008
« Régime des cultes en Suède » (Les Églises nationales 6), Du 25 août 2006 au 28 août 2006,
Höör-Lund, Publicat in L'Année canonique, 2006
Data:
12 martie 2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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