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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)

2008 - anual semestrial I Rev. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Redescoperirea Răstignirii în
creaţia artiştilor secolului al XX-lea, p. 203-208
2009 - anual semestrial I Rev. Studia Universitatis Babeş-Bolyai,Paralelă între Cuvântarea la
Sfintele Paşti a Sfântului Grigorie de Nazianz şi icoana Anastasis,p. 183-189
2009 - anual semestrial II Rev. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Crucifiction in the paintings of
Spiros Papaloukas, p. 141-146
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

2005 iunie 15 publicaţie anuală

„Arheologie şi cercetare IV” articolul „Matthias Grünewald-

izvor de inspiraţie în creaţia artiştilor moderni, Universitatea Kapodistrian I., Atena, p 64-65
2006 anual semestrial II Rev. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Tipuri de concepţie mistică şi
viziune artistică la tema Răstignirii p 75-84
2007 august ziarul “Renaşterea” Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul p 6
2007 septembrie ziarul “Renaşterea Crucea simbol al jertfei mîntuitoare. P 7
2007 noiembrie ziarul “Renaşterea” Cuvânt la praznicul Sf Arh. Mihail şi Gavriil p 10
2007 Theologia Ortodoxă, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Simbolistica crucii.p 69-79

2008 Cartea omagială, “Un neobosit slujitor al Bisericii : Preasfinţitul Episcop-Vicar Vasile
Someşanul, ” Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, Icoana Sfântului Vasile cel Mare, p.219
2008 ianuarie “Monitorul de Cluj”, Bucuraţi-vă Treime de Arhierei multlăudată, Sfinţii Trei
Ierarhi, p. 6
2008 februarie “Monitorul de Cluj”, Sfântul Mucenic Haralmbie, p. 8
2008 februarie “Monitorul de Cluj”, Sfântul Policarp cel cu multă roadă, p. 6
2008 mai ziarul “Monitorul de Cluj”, Sfinţii Împăraţi întocmai cu Apostolii Constantin şi Elena,
p. 6
2008 decembrie ziarul “Monitorul de Cluj” , Sfântul Nicolae cel iubitor de popoare, p. 6
2008 decembrie ziarul “Renaşterea” Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de
minuni!, p. 6
2008 Carte “Medicii şi Biserica”, Judecata de Apoi în iconografia postbizantină, Mănăstirea
Voroneţ, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, p.287-294
2009 Carte “Medicii şi Biserica”, Vindecările Mântuitorului, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca,
p.253-259
2009 ianuarie, ziarul Monitorul de Cluj, Sărbătoarea Întâmpinării Domnului,p.6
2009 februarie, ziarul Monitorul de Cluj, Întâia şi a doua aflare a capului Sfântului Ioan
Botezătorul,p.4
2009 martie, ziarul Renaşterea, Cuvânt la praznicul celor patru zeci de mucenici din Sevastia
Armeniei, p. 10
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
Crucea între mit şi simbol, Ed.Limes, 2006, Cluj-Napoca
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)
Expoziţii personale în România
2006 Muzeul de Artă, Cluj-Napoca.
2007 Muzeul de Artă, Cluj-Napoca
2008 Muzeul de Artă, Cluj-Napoca
Expoziţii personale în străinătate
2006 Galeria Muncipală Atena
Expoziţii de grup în România
2006 Expoziţia de icoane „Ciclul Patimilor în icoana bizantină”, Aiud.
2006 Salonul Municipal Cluj-Napoca
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2007 Bienala Naţională „Lascar Vorel” Piatra- Neamţ
2007 Expoziţie Internaţională de arte plastice „N.N. Tonitza” – Bârlad.
2007 Expoziţia de icoane Galeria „Apollo” Bucureşti
2007 Expoziţia de Artă Plastică Internaţională, Meeting Point, Arad Biennial2007, the 1st edition
(painting, sculpture, graphics) Arad
2007 Salonul Judeţean al U.A.P. Cluj-Napoca
2008 Între Patimi şi Lumină, Galeria Artis, Teatrul Naţional Bucureşti
2008 Expoziţie de carte religioasă, Biblioteca Centrală Bucureşti
2008 Expoziţie de icoane, Galeria Orizont, Bucureşti.
2008 Salonul Judeţean al U.A.P. Cluj-Napoca
2009 Salonul Judeţean al U.A.P. Cluj-Napoca
2009 Expoziţia de Artă Plastică Internaţională, Meeting Point, Arad Biennial2007, the 2st edition
(painting, sculpture, graphics) Arad
2009 Expoziţie de pictură, Câmpina
2009 Expoziţie de artă plastică ,,Zilele Bucureştiului,, Sălile Palatului Domnesc, Bucureşti

Expoziţii de grup în străinătate
2005 Expoziţia retrospectivă „170 de ani de la naşterea amiralului A. Miaulis”, Hidra.
2009 Expoziţia de gravură Gravura în lemn de la studiu la opera de artă- „Maeştrii şi ucenicii
lor”, Galeria de Artă, Ianos, Atena.
Expoziţii cu studenţii
2005 Salonul icoanei Ardelene, Muzeul de Artă Cluj-Napoca
2006 Salonul icoanei Ardelene, Muzeul de Artă Cluj-Napoca.
2006 Expoziţie de grup cu studenţii, Ciclul Patimilor în Icoana Bizantină, Muzeul de Istorie,
Aiud.
2006 Expoziţie de grup cu studenţii, Ciclul Patimilor în Icoana Bizantină, Alba-Iulia.
2006 Expoziţie de grup cu studenţii, Galeria Ambient „Icoane I”, Cluj-Napoca.
2006 Expoziţie de grup cu studenţii, Casa Universitarilor, Cluj-Napoca.
2007 Expoziţie de grup cu studenţii, Centru Italian Cluj-Napoca
2007 Expoziţie de grup cu studenţii, Muzeul de icoane , Catedrala Mitropolitană Timişoara
2008 Expoziţie de grup cu studenţii, De la Patimi la Învierea Domnului, Facultatea de Drept,
Cluj-Napoca – coordonator de proiect
2009 Expoziţie de grup cu masteranzii „Sf. Vasile cel Mare şi Părinţii capadocieni”, Facultatea de
Teologie Ortodoxă , Cluj-Napoca.
2009 Expoziţie de grup cu studenţii „Sf. Vasile cel Mare şi Părinţii capadocieni”, Cluj-Napoca
2009 Expoziţie de grup cu studenţii „Integrarea europeană şi valorile bisericii”, Hotel
Universitatis, Cluj-Napoca

Proiecte de pictură monumentală
2005 – Repictarea unor compoziţii religioase la biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, Turda.
2006 – Pictarea unor compoziţii religioase din ciclul vieţii Fecioarei Maria, Mănăstirea Floreşti.
2006 – Pictarea unor compoziţii religioase (arhangheli şi portrete de arhierei) la Biserica „Sf.
Ioan Botezătorul”, Turda.

3

2007- Pictarea unor compoziţii religioase din ciclul vieţii Mântuitorului, Mănăstirea Floreşti.
2008-2009 Pictarea unor compoziţii religioase din ciclul vieţii Fecioarei Maria, Mănăstirea
Floreşti.
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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

Referinţe despre autor:
În România
2007 mai Publicaţie Adevărul literar artistic, articolul Imaginea religioasă în arta contemporană
p5
2007 decembrie Catalog Bienala de Artă plastică Lascăr Vorel Piatra Neamţ
2008 ianuarie Catalog de Artă Plastică Internaţională, Meeting Point, Arad Biennial 2007, the 1st
edition (painting, sculpture, graphics), Ed. Mirador, Arad, p.159
2009 noiembrie Catalog de Artă Plastică Internaţională, Meeting Point, Arad Biennial 2009, the
2st edition (painting, sculpture, graphics), Ed. Mirador, Arad, p.170
În străinătate
2005 25 martie Publicaţia „Elefterotipia” Agendă culturală, Atena.
2006 21 octombrie Publicaţia „Kathemerini” Marcel Gh. Muntean- Expoziţie de pictură, Atena.
2006 23 octombrie Publicaţia „Elefterothipia” Agendă cultură, Atena.
2006 29 octombrie Publicaţia „Apoghevmatini” Agendă culturală, Atena.
2006 30 octombrie Publicaţia „Apoghevmatini” Astăzi, Atena.
2006 octombrie Publicaţie Curierul Atenei articolul „Omagiul adus Greciei”
2009 iunie catalogul expoziţiei de gravură „Maeştrii şi ucenicii lor”, Galeria de Artă, Ianos,
Atena.
4.Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale

2005 Premiul I expoziţia internaţională de pictură, Lamia.
2005 Premiul omagial, expoziţia naţională de pictură, Hidra
2009 Diploma la concursul de pictură realizată ad-hoc Câmpina 24 H. ediţia a IV-a, Câmpina

.
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute)
45
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 1
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)
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- 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

2007 Academia Creştină din Jūrmala, Letonia
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
15. Conferinţe invitate internaţionale

2007 ”International Course on Central Themes of European Social Dialogue”Academia Creştină
din Jūrmala, Letonia
2009 Conferinţa internaţională”Integrare europeană şi valorile bisericii”, Hotel Universitatis,
Cluj-Napoca.
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
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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.)
În creaţia unui artist şi dascăl totodată cele mai semnificative manifestări sunt cele
determinate de lansarea unei cărţi de specialitate, eveniment desfăşurat la filele anului 2006; când
am publicat cartea Crucea între mit şi simbol în pictură din cadrul expoziţiei personale de la
Muzeul de artă din Cluj-Napoca. Lucrările mele au fost expuse alături de desenele şi gravurile
marelui sculptor englez Henry Moore.
De asemenea, vernisarea expoziţiei personale de la acelaşi muzeu din lunile decembrieiianuarie 2008-2009, a prilejuit o reuşită fiindcă am ales cu grijă modelele iconografice
consacrate, de data aceasta româneşti, pe care le-am prezentat alături de studii libere legate de
aceleaşi motiv; expoziţia a fost de un real succes, ea adresându-se atât iubitorilor de frumos cât şi
cu prisosinţă mai tinerilor colegi de breaslă, studenţilor.
Cu relevanţa unei manifestări depline cu ecou internaţional, amintim expoziţia la care am
fost curator şi expozant; şi care s-a deschis în lunile iulie- august, în anul 2005, în oraşul Hidra
din insula cu acelaşi nume din Grecia. Această manifestare a fost închinată eroului naţional
Andreas Miaulis, mai precis a 170 de ani de la naşterea sa. La această prestigioasă expunere am
fost alături de cele mai semnificative nume ale plasticii contemporane elene precum: Hristos
Karas, Pavlos Samios,Georgios Xenos, Georgios Golfinos,Viki Ţalamata, însoţiţi şi de Ioan
Sbârciu rector, de la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca.
La momentul inaugural am avut bucuria de a ne fi alături însuşi primul ministru al
Greciei, Domnul Karolos Papulias care m-a felicitat şi văzând picturile mele s-a exprimat despre
ele ca fiind prin cromatica şi stilul lor adevărate revoluţii plastice asemenea celei pe care
Andreas Miaulis a făcut-o, de data aceasta pe plan istoric. Mi-a împărtăşit cu emoţie că
independenţa Greciei moderne are legături strânse cu ţara noastră, începutul ei fiinnd chiar Iaşiul
anului 1821.
În acest context am susţinut o prelegere cu titlul: Artă şi revoluţie – Crucea ca simbol în
pictura contemporană, a cărui conţinut era legat de simbolul crucii ca element semnificativ între
simbolurile creştine şi evoluţia sa în pictura actuală şi în acelaşi timp regăsit şi pe steagul Greciei.
Picturile mele inspirate de această tema se află la Muzeul de Artă din insula Hidra.
Admiraţia şi succesul picturilor prezentate, demonstreză calitatea excepţională şi unitate
în diversitate a expoziţiei, care alături de discursul prezentat precum şi diploma oferită în acest
context, reprezintă pentru mine recunoaşterea internaţională.

Data: 15 03 2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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