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Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
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Domeniul ştiinţific Teologie Catolică 
Adresa paginii web personale  
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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) 
 

1. Ştefan Acatrinei, „ The fertile ground of a new lifestyle”, în Studi Franciscane. Revista 
Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Roman Anul VIII,  2009, 22-45. 
2. Ştefan Acatrinei, „ The development of a charisma: Francis of Assisi”, în Studi Franciscane. 
Revista Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Roman Anul VIII,  2009, 70-95. 
3. Ştefan Acatrinei, „Cuvântul lui Dumnezeu, Duh şi viaţă în spiritualitatea Sfântului Francisc de 
Assisi”, în Studi Franciscane. Revista Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Roman 
Anul V,  2006, 121-152.. 
 4. Ştefan Acatrinei, „Sfântul Francisc de Assisi – retrospectivă culturală”, în Pax et unitas, 
4(2005), 101- 118;  
 5. Ştefan Acatrinei, „Cristos răstignit, revelaţie şi model al iubirii Sfintei Treimi în Scrierile 
Sfântului Francisc de Assisi”, în Studi Franciscane. Revista Institutului Teologic Romano-Catolic 
Franciscan, Roman Anul IV, 1, 2005, 109-126; 
 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
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6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
1. Ştefan Acatrinei, Sfântul Francisc şi Sfânta Clara, model paradigmatic în urmarea lui Cristos, 
editura Serafica, Roman 2005, 248 p. 
 
 
 
 
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) 
 
Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 
 
 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
 
Dintre lucrările citate amintim: 
 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
Dintre lucrările citate amintim: 
 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
Medalia jubiliară şi Diploma de Merit, acordate la data de 08.12.2004 de către Preasfinţitul Petru 
Gherghel, Episcop de Iaşi, cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Romano-
Catolice, în semn de recunoştinţă pentru merite deosebite în serviciul diecezei de Iaşi. 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) : 35 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) : 7 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
            
6. Studenţi internaţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 
 2



-  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) 
 
1. Co-director al proiectului de cercetare-dezvoltare nr. 116 din 20 aprilie 2006 Plenitudo legis, 
Amor Veritatis. In memoriam Petri Tocănel, Roman, 2-4 octombrie 2006, proiect realizat sub 
patronajul şi cu directa colaborare dintre Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din 
Roman şi Provincia „Sfântul Iosif” a Ordinului Fraţilor Minori Conventuali din România. Scopul 
acestei manifestări a fost acela de a face cunoscută personalitatea şi activitatea ştiinţifico-
didactică a pr. prof. univ. dr. Petru Tocănel, OFMConv. 
 
 
2. Director al proiectului de cercetare nr. 22 din 15 mai 2007, încheiat între Institutul Teologic 
Romano-Catolic Franciscan din Roman şi Bildungdhaus Kloster Schwarzenberg, din Germania, 
pentru organizarea unui curs estiv de limba germană în Germania, pentru un grup de 10 studenţi 
ai Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman în perioada iulie-septembrie, pe 
durata a patru ani (2007- 2011). Cursul a avut succes ajutând studenţii la însuşirea limbii 
germane.  
 
 
3. Director al proiectului nr. 25 din 10.03.2005 încheiat între Institutul Teologic Romano-Catolic 
Franciscan din Roman şi Provincia Fraţilor Minori Conventuali din România, pentru organizarea 
Festivalului de Muzică Sacră Pr. Carmil Tocănel, în perioada 1-2 octombrie 2005. 
 
 
4. Co-director al proiectului nr. 193 din 20.10.2006 încheiat între Institutul Teologic Romano-
Catolic Franciscan din Roman şi Provincia Fraţilor Minori Conventuali din România, pentru 
organizarea Festivalului de Muzică Sacră Pr. Carmil Tocănel, în perioada 28-29 septembrie 2007. 
 
 
 
 
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 
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14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 
 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  

1. Implicarea Fraţilor Minori Conventuali în promovarea acţiunilor ecumenice, „Building 
Solidarity” – Franciscan Seminar, 06 iunie 2007, Alba Iulia; 

2. Berufen zur Heiligkeit: Sf Maximilian Maria Kolbe, 28 iulie 2007, Kloster Schwarzenberg 
– Germania; 

3. Maria Aufnahme in den Himmel, 15 august 2006, Scheinfeld – Germania; 
4. Il contributo della Provincia Rumena nella missione della CIMP, „Conferenza 

Intermediterranea Ministri Provinciali”, 17 martie  2006, Amantea – Italia; 
5. Meine Gnade genügt dir, Capitulul extraordinar al Provinciei „St. Elisabeth“, 

09.noiembrie 2005, Kloster Schwarzenberg – Germania; 
 
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.) 

Sfântul Francisc şi Sfânta Clara, model paradigmatic în urmarea lui Cristos, editura 
Serafica, Roman 2005, 248 p. Prin cercetarea realizată în această carte am încercat să aprofundez  
elementele bazilare ale spiritualităţii franciscane, oferind un material bogat de reflexie pornind de 
la personalitatea sfântului Francisc şi a sfintei Clara. 

Linia dominantă a lucrării este misterul Crucii, care de fapt este centrul vieţii creştine. Cine 
a înţeles acest mister l-a înţeles pe Cristos şi, în măsura în care se apropie mai mult de el, în 
aceeaşi măsură se apropie de Cristos. 

Francisc şi Clara au fost străfulgeraţi de har, de vizita lui Cristos, asemenea sfântului Paul pe 
drumul Damascului şi au răspuns generos acestui har. Studiul de faţă vrea să ofere o lumină 
asupra felului cum au răspuns la harul pe care l-au primit aceşti doi oameni ai lui Dumnezeu, 
cercetând Scrierile lor, comportamentele lor, atitudinea contemporanilor în faţa trăirii şi 
mesajului lor, răspunsul Bisericii, cea care confirmă sau respinge orice iniţiativă în trăirea 
creştină. Toate acestea duc la naşterea unei spiritualităţi solide care fascinează şi astăzi chemând 
noi urmaşi, noi împlinitori ai idealurilor fondatorilor franciscani. 

Lucrarea porneşte de la originile spiritului franciscan, căutând să găsească baza acestui spirit 
în voinţa lui Dumnezeu, care s-a manifestat prin Fiul său şi care s-a despuiat pe sine luând firea 
sclavului (Fil 2,7). Francisc şi Clara au totdeauna în faţă acest model care e Cristos şi caută să-l 
trăiască, să-l exprime contemporanilor în diferite forme invitându-i să intre în ”nimicirea” Fiului 
lui Dumnezeu prin pocăinţă, prin purtarea crucii, prin sărăcie, trăind această ”nimicire” prin viaţa 
euharistică. Trăirea lor nu face altceva decât să-l introducă pe om în lucrarea mântuitoare a lui 
Cristos care îl transformă zi de zi pentru a fi asemenea cu El, ca într-o zi să poată spune: Am fost 
răstignit împreună cu Cristos. Aşadar, nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine (Gal 2,19-
20). 
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