ROMÂNIA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22
Fax: 40 - 264 - 59.19.06
E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

RECTORATUL

Universitatea Babeş-Bolyai
Competiţia Excelenţei 2010
Dosar individual
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009
Nume, prenume, grad did.
Facultatea, Catedra
Domeniul ştiinţific
Adresa paginii web personale
Adresa e-mail

BACIU ANA
de Teologie Ortodoxa., Teologie Pastorala
Teologie
ana_baciu107@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
3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)

Sfinţii Trei Ierarhi – Consideraţii asupra formaţiei teologice, operei şi actualităţii
acestora,
în „Analele Ştiinţifice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă”, 2004-2005, p. 147-160.
Argumente misionare la apologeţii creştini din secolul al II-lea în „Studia Universitatis
Babeş-Bolyai – Series Theologia Orthodoxa, Cluj-Napoca, nr. 1 / 2005, p. 47-76.
Teologia Logosului la Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, în Studia Universitatis
Babeş-Bolyai – Series Theologia Orthodoxa, Cluj-Napoca, nr. 1 / 2006, p.95-112.
Evanghelie şi cultură la apologeţii de limbă greacă, în Studia Universitatis
Babeş-Bolyai – Series Theologia Orthodoxa, Cluj-Napoca, nr. 2 / 2006, p.59-74.
Politica diplomatică a lui Ştefan cel Mare şi implicaţiile asupra posesiunilor sale din
Transilvania, în vol. „Structura etnică şi confesională a Transilvaniei medievale
(Sec.IX-XIV), Cluj Napoca, 2007, p. 257 -282.
Semnificaţia teologiei în afara şi în cadrul Revelaţiei creştine, în volumul
„Omagiu Părintelui prof. univ. dr. Ioan I.Ică, la împlinire vârstei de 75 de ani,
1932-2007 – 40 de ani de teologhisire”, Editura Renaşterea, 2007, p. 195-206.

Activitatea reprezentanţilor români în cadrul Dietei de la Sibiu, în „Studia Universitatis
Babeş-Bolyai – Series Theologia Orthodoxa, Cluj-Napoca, nr. 1 / 2008, p. 131-152.
Rolul de moderator îndeplinit de presa românească în disputele filologice din
Transilvania privind adoptarea alfabetului latin, în „Studia Universitatis
Babeş-Bolyai – Series Theologia Orthodoxa, Cluj-Napoca, nr. 2 / 2008, p. 175-192.
Etica creştină, în scrierile apologetice din secolul al II-lea în volumul „Ethos şi etnos.”
în Acta Conferinţei Internaţionale, „Etică, etnie, confesiune”, Ed. Presa Universitară,
Cluj-Napoca, 2008
Philon din Alexandria – Despre pocăinţă – traducere şi comentariu, în „Studia Universitatis
Babeş-Bolyai – Series Theologia Orthodoxa, Cluj-Napoca, nr. 1 / 2009, p. 135-141.
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale

ASPECTE LEXICALE ÎN MS. VAT. ROM. 6 DIN BIBLIOTECA APOSTOLICA
VATICANA, Editura EIKON, Cluj-Napoca,2006, 298 p.
PREMISELE ADOPTĂRII ALFABETULUI LATIN ÎN TRANSILVANIA, Editura
RENAŞTEREA, Cluj-Napoca, 2009, 329p.
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
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)
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
15. Conferinţe invitate internaţionale

. Biserica şi Confesiunile, în perspectiva formării ecumenice, la Simpozionul Internaţional
„Itinerariul şi Conţinutul Formării Ecumenice”, Piteşti, 7 – 9 mai, 2008.
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Tradiţia dinamică în lucrarea „Despre Sfântul Duh” a Sfântului Vasile cel Mare, la
Simpozionul Internaţional „Revelaţii ale unităţii la Sfinţii Părinţi capadocieni”, ClujNapoca, 5-8 noiembrie 2009
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.)
Lucrarea ASPECTE LEXICALE ÎN MS. VAT. ROM. 6 DIN BIBLIOTECA APOSTOLICA
VATICANA se constituie într-o elocventă mărturie a faptului că evoluţia spirituală a Romaniei
creştine constituie un fenomen demn de atenţie deosebită, în cadrul unei Biserici care depăşeşte
„parohialismele” şi se pronunţă cu autoritate în problemele care interesează însăşi supravieţuirea geniului
omenesc. În această carte, nu este vorba despre un simplu manuscris, ci despre unul dintre cele mai
valoroase pentru zestrea noastră naţională, dat fiind faptul că textul este însoţit de o serie de reprezentări
grafice cu subiect religios ortodox, dintre care cea mai impresionantă este Maica Domnului cu Pruncul
Iisus, zugrăvită în costum naţional românesc, realizată după tehnica icoanelor pe sticlă româneşti din
Transilvania, atât de impresionant încât specialiştii Vaticanului au numit-o Madona Romena şi au ales-o
drept emblemă a afişului expoziţiei de manuscrise româneşti din Capela Sixtină. Este o lucrare
interdisciplinară, pentru că elementele de ordin teologic sunt îmbinate cu cele de ordin filologic şi,
împreună, furnizează o serie de argumente care aduc o lumină nouă asupra cărţii religioase româneşti de la
sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea din Transilvania şi mai ales din eparhia
Vadului, Feleacului şi Clujului. Datarea şi localizarea manuscrisului au constituit un obiect de cercetare şi
pentru aceasta ne-am folosit, pe lângă alte metode de cercetare ştiinţifică, şi de analiza lexicului. În
economia cărţii am acordat o atenţie deosebită termenilor de factură religioasă şi influienţei elementului
elen şi latin, fie el direct sau indirect. Am argumentat de ce nu considerăm benefică supralicitarea
elementului slav sau slavon asupra idiomului romanic în formare, tinând seama şi de marele decalaj între
încreştinarea populaţiei romanizate şi cea a slavilor. Luând în considerare faptul că, la noi, creştinismul
este de factură populară, având o bază de transmitere orală, că slujba religioasă, la începuturi s-a cântatelement ignorat de filologi- , că trebuie facută o distincţie între limba de cult, conservatoare, şi limba
vorbită, aptă de înnoiri, perpetuarea termenilor ebraico-elini, în ritualul religios, a fost absolut posibilă.
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