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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. Iosif Bisoc, „Virtutea speranţei în gândirea teologică paulină”, Studia Universitatis „BabeşBolyai”, Theologia Catholica, LIII (4/2008), 27-39.
2. Iosif Bisoc, „Sibiu 2007 - ein Ort, eine Erfahrung, ein Anstoß”, în Neue Brücken oder neue
Hürden?, Lit, Berlin 2008, 85-90.
3. Iosif Bisoc, „Dottrina sociale della Chiesa Cattolica”, Journal of Religious Diplomacy,
4(2/2006), 217-235.
4. Iosif Bisoc, „La lettura del quarto canto del Servo di Jahwè (Is 52,13-53,12) Deuteroisaia nel
Nuovo Testamento”, în Mozaic teologic, IV, Galaxia Gutenberg 2006, 7-64.
5. Iosif Bisoc, „La riforma dell’insegnamento uiversitario rumeno: le nouve sfide per la comunità
accademica francescana”, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai” Theologia Catholica, LI (1/2006),
111-116.
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

1. Iosif Bisoc, „Revelaţia divină - centrul Sfintei Scripturi în gândirea teologică a sfântului Ioan
Crisostomul”, Clepsydra, 1(4-6/2008), 19-23;
2. Iosif Bisoc, „Clepsidra - un semn vizibil al culturii romaşcane”, Clepsydra, 1(1-3/2008), 38-43;
3. Iosif Bisoc, „Figuri emblematice ale dialogului: papa Ioan Paul al II-lea”, Pax et Unitas,
5(7/2007), 25-42;

4. Iosif Bisoc, „Ecumenism în Bisericile creştine şi în societatea civilă din România”, în Actele
seminarului Ecumenism în Pregătirea Adunării de la Sibiu, 4-9 septembrie 2007, Traian (Roman)
2007, 36-45;
5. Iosif Bisoc, „Doctrina socială a Bisericii Catolice”, Revista de Diplomaţie Religioasă,
4(2/2006), 133-151;
6. Iosif Bisoc, „Dumnezeu şi dreptul la diferenţă”, Pax et Unitas, 4(6/2006), 57-71;
7. Iosif Bisoc, „Bisericile orientale în viziunea Conciliului Vatican al II-lea”, în Actele
simpozionului internaţional Ortodoxia românească şi rolul ei în Mişcarea ecumenică, Constanţa,
iulie 2006, 424-440;
8. Iosif Bisoc, „Areopagul de ieri şi de astăzi între Evanghelie şi dialogul”, Pax et Unitas,
4(5/2006), 26-37;
9. Iosif Bisoc, „Civitatis Dei şi civitatis hominis: repere ecelziologice şi ecumenice în teologia
papei Benedict al XVI-lea”, Cultura creştină, 9(1-2/2006), 210-235;
10. Iosif Bisoc, „Isus Cristos, legătura iubirii cu Dumnezeu Tatăl şi Cu Dumnezeu Duhul Sfânt
descoperită omenirii”, Studii franciscane, 4(1/2005), 77-108;
11. Iosif Bisoc, „Instruirea şi Educaţia catolică în şcoală”, în Careta Sinodală, Iaşi 2005, 233243;
12. Iosif Bisoc, „Origen şi Sfânta Scriptură: inspiraţie-intuiţie-alegorie”, Ecumenica, 2(2/2005),
30-47;
13. Iosif Bisoc, „Biserica lui Isus Cristos: repere scripturistice”, Caietele Institutului Catolic,
8(2/2005), 74-110;
14. Iosif Bisoc, „Biserica şi cultura creştină la început de mileniu”, Pax et Unitas, 3(4/2005), 2536;
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

1. Iosif Bisoc, Sfânta Scriptură - Cuvântul veşnic a lui Dumnezeu, Serafica, Roman 2007, pp.
383;
2. Iosif Bisoc, „Unitate! Unitate!” Mic îndrumar de teologie ecumenică, Serafica, Roman 2007,
pp. 196.
3. Iosif Bisoc,Un buchet de laude pentru papa Ioan Paul al II-lea, (coord.), Serafica, Roman
2006, pp. 182;
4. Rolul Bisericii în morala creştină. O retrospectivă a ecleziologiei şi a moralei, Serafica,
Roman 2006, pp. 300 (prim autor);
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

Diploma de excelenţă, din partea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, a MEdC şi a ISJ Iaşi,
pentru organizarea seminarului internaţional Educaţia pentru cultura diversităţii şi pentru religie,
Iaşi, 26-29 octombrie 2006.
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) : 47
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) : 18
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)
1. Director al Proiectului nr. 03/00687 din 18.03.2004 încheiat între Centrul de Cercetare

Ecumenică şi de Dialog Interreligios Pax et Unitas şi Organizaţia internaţională Kirche in Not,
care are drept scop susţinerea financiară, pentru anii universitari 2004-2006, a întregii activităţi a
Centrului, în ceea ce priveşte organizarea de activităţi ştiinţifice şi de publicare a două numere
din revista Pax et Unitas şi a unui volum din colecţia Universalia. (5.000 Euro)
2. Director al Proiectului nr. 59 din 20.05.2005 încheiat între Centrul de Cercetare Ecumenică şi
de Dialog Interreligios Pax et Unitas şi Nunţiatura Apostolică în România care s-a derulat pe
perioada a trei semestre universitare (2005-2006) şi care a avut drept temă principală viaţa, oprea
teologică şi personalitatea papei Ioan Paul al II-lea. (4.000 Euro)
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)
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13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial

2007-prezent, expert evaluator A.R.A.C.I.S.;
2008-prezent, director al revistei Lăsaţi copiii să vină la mine!;
2008-prezent, director al revistei Educatorul creştin;
2008-prezent, secretar-şef al revistei culturale Clepsydra;
2007-prezent, membru fondator al Societăţii Culturale Clepsidra;
2007-prezent, coordonatorul Secţiei Religie a Societăţii Culturale Clepsidra;
2007-prezent, membru în comisiile pentru acordarea posturilor didactice;
2007-prezent, membru specialist în comisii de acordare titlurilor ştiinţifice (doctorat);
2006-prezent, membru în comisiile de inspecţie speciale pentru obţinerea gradului didactic I şi II;
2005-prezent, Inspector Şcolar Diecezan al Diecezei Romano-Catolice Iaşi;
2005-prezent, Responsabil al Oficiului pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli al
Diecezei Romano-Catolice Iaşi;
2004-2006, co-realizator al sitului www.ecumenism.ro;
2003-2007, redactorul „Pastilei biblice săptămânale” al sitului „www.profamilia.ro”, aflat sub
patronajul Conferinţei Episcopale Catolice Române;
2003-prezent, director al Centrului de Cercetare Ecumenică şi de Dialog Interreligios Pax et
Unitas din Roman;
2003-prezent, director al revistei ecumenice Pax et Unitas;
2003-prezent, membru fondator al Asociaţiei culturale „Estetic-Club Roman”;
2003-prezent, membru al comitetului biblic al Centrului de Studii Religioase „Sfântul Anton de
Padova”;
2003-2006, membru al Comisiei internaţională de revizuire a Facultăţii Pontificale „Sfântul
Bonaventura” din Roma-Italia;
2005-prezent - membru al Consiliului Pastoral Diecezan Iaşi.
15. Conferinţe invitate internaţionale

1. „Ecumenism şi dialog interreligios în România”, întâlnirea CEFID, Assisi-Italia, 11-13
noiembrie 2008;
2. „Virtutea speranţei în gândirea teologică a sfântului Paul”, Congresul Facultăţilor de Teologie
Catolice, ediţia a II-a, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Cluj-Napoca,
Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, 24-25 octombrie 2008;
3. „Predarea disciplinei «religie catolică» în învăţământul românesc - o nouă provocare
europeană”, simpozionul internaţional Reflecţii asupra învăţământului catolic din punctul de
vedere al inspectorului de religie, Sinaia, 25-28 septembrie 2008;
4. „Sfânta Scriptură - punte între Dumnezeu şi om”, Congresul Facultăţilor de Teologie Catolică
din România, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Cluj-Napoca, Universitatea
„Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, 25-26 mai 2007;
5. „Revelaţia divină - centrul Sfintei Scripturi în gândirea teologică a sfântului Ioan Gură de
Aur”, sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice Teologie şi societate în opera Sfântului
Ioan Gură de Aur - la 1600 de ani de la intrarea sa în veşnicie, Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Universitatea din Oradea, Oradea, 22-23 mai 2007;
6. „Contribuţia părinţilor franciscani la teologia şi cultura greco-catolică în Eparhia de Oradea
Mare”, simpozionul internaţional 230 de ani de la înfiinţarea Eparhiei Române Unite de Oradea
Mare - trecut, prezent şi viitor, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Oradea,
Universitatea „Babeş Bolyai”, Oradea, 9-11 mai 2007;
7. „Educaţie prin evanghelie”, seminarul internaţional Educaţia pentru cultura diversităţii şi
pentru religie, MEdC, în colaborare cu Secretariatul Naţional al Învăţământului Catolic din
România şi Comitetul European al Educaţiei Catolice din Bruxelles, Iaşi, 26-29 octombrie 2006;
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8. „Biserica Catolică şi aderarea la UE - Aşteptări, provocări şi perspective”, simpozionul
internaţional Biserica şi UE, Academia Evanghelică Transilvania, Sibiu, 7 octombrie 2006;
9. „Spiritualitatea occidentală: drum deschis către Biserică şi lume”, simpozionul internaţional
Spiritualitatea Ortodoxă românească - punte de legătură între Răsăritul şi Apusul creştin,
Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Oradea, Oradea, 5-7 octombrie 2006;
10. „Sfântul Paul, vestitor al Evangheliei”, simpozion ştiinţific internaţional despre Sfânta
Scriptură Pe calea Evangheliei în urmarea lui Cristos, Institutul Teologic Romano-Catolic
Franciscan, Roman, 2 octombrie 2006;
11. „Cultură şi Civilizaţie”, simpozionul interjudeţean Cultura şi civilizaţia prin aria curriculară
om şi societate, Academia Română, MEd.C, ISJ Neamţ, Societatea de Geografie din România,
filiala Neamţ, Liceul teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”, Roman, 25 mai
2006;
12. „Învăţătura socială a Bisericii Catolice”, seminarul internaţional Doctrina socială a
Bisericilor: interpretarea scrierilor creştine. Bisericile creştine şi lumea muncii în Europa
extinsă, IFES şi Institutul de Diplomaţie Religioasă, Oradea, 10-14 mai 2006;
13. „Spiritualitatea biblică: baza dreptului omului”, simpozionul internaţional Drepturile omului dimensiune spirituală şi acţiune civică, Institutul Român pentru drepturile omului, Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei, Episcopia Romano-Catolică de Iaşi şi Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi,
Mănăstirea Neamţ, 8-9 mai 2006;
14. „La riforma dell’insegnamento teologico universitario romeno: una sfida per la comunità
accademica francescana”, sesiunea ştiinţifică internaţională Învăţământul teologic greco-catolic:
trecut, prezent şi viitor, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Cluj-Napoca,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, 18-20 noiembrie 2005;
15. „La scuola francescana di Romania verso l’Europa universitaria”, simpozionul internaţional
Eredità e prospettive, Pontificia Facoltà „San Bonaventura”, Roma, 10-12 octombrie 2005;
16. „Conciliul Vatican al II-lea: porţi deschise pentru Bisericile Orientale”, sesiunea de
comunicări ştiinţifice internaţională Conciliul Vatican II şi pentru orientali?, Facultatea de
Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Blaj, 7 octombrie
2005;
16. „Catehismul social (2004) şi învăţătura socială a Bisericii Catolice”, conferinţa internaţională
Structurile Uniunii Europene, drepturile sociale şi doctrina socială a Bisericilor din Europa,
Academia Evanghelică Transilvania, Sibiu 10-12.01.2005.
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.)
Rolul Bisericii în morala creştină. O retrospectivă a ecleziologiei şi a moralei, Serafica, Roman
2006, pp. 300 (prim autor).
Prezenta lucrare are un titlu: „Rolul Bisericii în morala creştină” şi se prezintă drept un „manual”
complex care, totuşi, are drept destinatari principali studenţii de teologie. Prin urmare informaţia
asupra diferitelor probleme propuse este sintetică, căutând a nu se neglija aspectele mai
semnificative pe care le presupune o disciplină teologică. De aici şi subtitlul volumului, „O
retrospectivă a ecleziologiei şi a moralei”.
Noutatea lucrării stă în faptul că sunt asociate două branşe ale teologiei, una reprezentând
fundalul pe care se desfăşoară viaţa creştinului (Biserica) şi alta prezentând două atitudini de
maximă importanţă pentru dubla dimensiune a vieţii creştine, cea verticală privind raportul cu
Dumnezeu exprimat prin trăirea virtuţilor teologale şi prin cultul divin, şi cea orizontală cu
prezentarea unei viziuni ample asupra sexualităţii umane şi vocaţiei la căsătorie. Aceste două
aspecte intime şi indisolubile în viaţa creştinului, sunt trăite în cadrul Bisericii. „Mamă şi
învăţătoare” a tuturor neamurilor. Biserica a fost instituită de Cristos Isus pentru ca toţi oamenii,
de-a lungul secolelor, venind la sânul ei, să găsească plinătatea cea mai înaltă de viaţă şi garanţia
mântuirii. Acestei Biserici, „coloană şi fundament al adevărului” (cf. 1Tim 3,15), divinul ei
Întemeietor a încredinţat o dublă misiune: de a genera fii, de a-i educa şi de a-i conduce,
călăuzind cu providenţa de mamă viaţa fiecărui om în parte cât şi pe fiecare popor, a cărui mare
demnitate a fost mereu aceea de respect maxim şi de tutelare cu grijă a familii umane.
Biserica, ca „societate vizibilă şi comunitate spirituală” însoţeşte mereu omul în pelerinajul său
pământesc, vestind şi interpretând autentic Cuvântul lui Dumnezeu fie în domeniul credinţei cât
şi a moravurilor, vestind cu autoritate nu numai legea divină pozitivă, dar şi pe cea naturală.
Chiar dacă temele tratate fac parte din două branşe diferite ale teologiei (dogmatica şi morala),
plasarea tratatului de ecleziologie la începutul lucrării are menirea de a ajuta înţelegerea esenţei
şi misiunii Bisericii în viaţa creştinului, mai ales în ceea ce priveşte misiunea ei de a fi o
adevărată învăţătoare care fixează reperele ce trebuie respectate în vederea atingerii scopului
ultim.

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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