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Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  MĂRTINCĂ ISIDOR - PROFESOR UNIV. 
Facultatea, Catedra FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ ŞI 

ASISTENŢĂ-SOCIALĂ BUCUREŞTI 
Domeniul ştiinţific TEOLOGIE DOGMATICĂ ŞI DREPT CANONIC 
Adresa paginii web personale  
Adresa e-mail facultateacatolica@yahoo.com 
 
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 
  - Sf. Fecioară Maria, în “Actualitatea creştină” nr.21/2006. 
  - Înălţarea Sfintei Cruci, în “Actualitatea creştină” nr.22/2006. 
  - Cum sunt Apostolii Petru şi Paul modele şi coloane ale Bisericii, în “Actualitatea creştină” 
nr.23/2006. 
  - Preasfânta Fecioară Maria, Regina Sfântului Rozariu, în “Actualitatea creştină” nr.24/2006. 
  - Săptămâna de rugăciune pentru unirea în credinţă, în “Actualitatea creştină” nr.1/2007 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
   - Doctrina socială a Bisericii vol. I, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006 
   - Doctrina socială a Bisericii vol. II, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006 
   - Veniţi deoparte şi să ne odihnim puţin. Prelegeri pentru exerciţii spirituale, Ed. Galaxia Gutenberg, 
Tg. Lăpuş, 2007 
   - Cu Isus despre Isus – prelegeri catehetice şi biblice vol. I – Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008 
   - Cu Isus despre Isus – prelegeri catehetice şi biblice vol. II – Ed. Universităţii din Bucureşti, 2009 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
8. Brevete internaţionale 
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9. Brevete naţionale 
 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
 
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 – 51 de lucrări 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie – 20 de lucrări  
-  Doctoranzi - 12 
-  Post-doctoranzi  
            
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) 
  

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 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
       - Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
       - Membru al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) din 
cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
       - Director de Şcoală doctorală în teologia catolică 
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       - Conducător de doctorat în Teologie 
       - Decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică şi Asistenţă-Socială din cadrul Universităţii 
Bucureşti 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
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.) 

Cu Isus despre Isus – prelegeri catehetice şi biblice vol. I şi II 

 Cele două volume tratează cu deamănuntul adevărurile referitoare la Dumnezeu şi la Isus 

Hristos, toate acestea adaptate la toate categoriile de oameni. Aceste adevăruri fiind formulate 

într-un limbaj uşor de înţeles de fiecare credincios. Învăţătura Bisericii este însoţită de explicaţii 

şi comentarii care să o facă mai clară, mai atrăgătoare, mai convingătoare, altfel spus este o 

dorinţă de a înfăţişa catehismul pentru asimilarea unor cunoştinţe teologice şi pentru întărirea 

credinţei credincioşilor. 

În mijlocul unei lumi conduse de ură şi răzbunare, în care actele ticăloase ar părea că 

cheamă asupra lor un cuvânt de blestem, un semn de mânie, se preferă să fie prezentată figura 

divină a Mântuitorului Isus Hristos, punctul de plecare al oricărei vieţi cu adevărat creştine şi cea 

mai bună apărare a oricărei virtuţi împotriva atacurilor patimilor şi ale necredinţei.  

Domnul nostru Isus Hristos rămâne piatra unghiulară a oricărei construcţii spirituale 

stabile; pe El se sprijină orice individualitate cinstită, orice familie unită, orice societate prosperă. 

Către El trebuie să ne îndreptăm atenţia, pentru că nu contează bogăţia, nu contează onorurile, dar 

contează o credinţă puternică, întemeiată pe o cunoaştere profundă a persoanei lui Isus Hristos. 

Acest fapt înseamnă a munci pentru religie şi pentru împărăţia lui Dumnezeu.    

 
 

Data:        Semnătura: 

15.03.2010 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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