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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) 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 

1. Bleiziffer William Victor A, Obligativitatea pregatirii casatoriei / o perspectiva 
canonica, Cultura Crestina, Blaj, 2005, P.78-87. 

2. Bleiziffer William Victor A, • Congregaţia pentru Educaţie Catolică, Instrucţie asupra 
criteriilor de discernământ vocaţional al persoanelor cu tendinţe homosexuale în vederea 
admiterii lor în Seminar şi la Ordinele Sacre (4 noiembrie 2005), Reflexii asupra unui 
recent document magisterial, Cultura Crestina, Blaj, 2005, P. 245-248. 

3. Bleiziffer William Victor A, Doctrina Sociala a Biserici - MAgna Charta a caritatii. 
Reflexii asupra scrisorii enciclice a Papei Benedict XVI, Deus Charita est document 
magisteriral recent , Cultura Crestina , Blaj , 2005, P. 335-338. 

4. Bleiziffer William Victor A, Administratio sacra potestas ecclesiae - Congretaia pentru 
Doctrina credintei, Cultura Crestina, Blaj, 2006, P. 270-309. 

5. Bleiziffer William Victor A, Biserica Greco-Catolica din România: intre normalitate si 
discriminare, Kirche – Staat – Gesellschaft, Academia Evanghelica Sibiu, Editor: Nifon 
Mihaita, 2005, P. 148-165. 

6. Bleiziffer William Victor A, Scoala Catolica - studiu juridico-canonic, Scolile Greco-
Catolice ale Blajului - 250 de ani de credinta si cultura, Buna Vestire, Editor: Bleiziffer 
William. (AA)  2005, P. 145-164. 
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7. Bleiziffer William Victor A, traducere carte, Prezenţe catolice în Transilvania, 
Moldova şi Ţara Românească (1601-1698), , Buna Vestire, Blaj , 2005, P. 400. 

8. Bleiziffer William Victor A, Chestiunea muncitorească în documentele magisteriale ale 
Bisericii, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. THEOLOGIA GRAECO-
CATHOLICA VARADIENSIS, Categ CNCSIS D, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, 
Theologia Catholica, Oradea, an XLIX, nr. 1, 2005, P.93 – 108. 

9. Bleiziffer William Victor A, Incidenţa Conciliul Vatican II asupra Codex Canonum 
Ecclesiarum Orientalium, , STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. 
THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS, Categ CNCSIS D, Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica, III, 3/2005, 2005, P.148 – 159. 

10. Bleiziffer William Victor A, Episcopale Munus, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-
BOLYAI. THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS, Categ CNCSIS D, 
Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica, LII, 4/2007, 2007, P.145 – 162. 

11. Bleiziffer William Victor A, studiu, • Aspecte canonice ale sacramentului căsătoriei în 
constituţia pastorală Gaudium et Spes,, "Biserica în lumea contemporană - gaudium et 
spes",, EDITURA UNIVERSITARA , BUCURESTI, Editor: **, 2008, P. 17-29. 

12. Barta Cristian, Bleiziffer William Victor A, studiu, Conceptul de sinodalitate în 
gândirea episcopului Iosif Papp Szilagyi, Identităţi confesionale în Europa Central-
Orientală (secolele XVII-XXI), PRESA UNIVERSITARA CLUJEANA , CLUJ-
NAPOCA, Editor: Nicolae Bocşan, Ana Victoria Sima, Ioan Cârja, 2009, P. 357-370. 

 
 
 
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 
 
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 
 

1. Bleiziffer William Victor A, Reprezentare nationala, in BRU Curia Arhiepiscopala 
Majora, 2006. - 2010, Cancelar. 

2. Bleiziffer William Victor A, Reprezentare nationala, in BRU Sinodul Episcopilor, 2006 
- 2010, Notar sinod. 

3. Bleiziffer William Victor A , Categoria revistei: , Revista: Cultura Crestina, An inceput: 
2002, An sfarsit: in prezent, Functia: Secretar redacție; Membru în colectivul de redacţie. 
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15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
 
1. Bleiziffer William Victor A , Tipul conferintei: altele internationale, Conferinta: Conciliul 
Vatican II – şi pentru orientali? , Tara: Romania, Orasul: Blaj, Institutia organizatoare: Facultatea 
de Teologie Greco-Catolică, Dep. Blaj, Anul: 2005, Functia: organizator principal 
 
2. Bleiziffer William Victor A , Tipul conferintei: altele internationale, Conferinta: 
Redescoperirea figurii Apostolului Pavel: viaţa, teologia, activitatea, Tara: Romania, Orasul: 
Blaj, Institutia organizatoare: Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Dep. Blaj, Anul: 2008, 
Functia: organizator  
 
3. Bleiziffer William Victor A , Conferinta națională: Şcolile Greco-Catolice ale Blajului – 250 
de ani de credinţă şi cultură, Orasul: Blaj, Institutia organizatoare: Facultatea de Teologie Greco-
Catolică, Dep. Blaj, Anul: 2005, Functia: organizator  

 4



 5

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.) 

 
Poate ca cea mai importantă realizare ştiintifică a ultimei perioade o reprezintă 

participarea la simpozionul internaţional organizat la Oradea, între 3-4 aprilie 2008, de Facultatea 
de Teologie Greco-Catolică UBB, unde am prezentat un studiu publicat  

• Aspecte canonice ale sacramentului căsătoriei în constituţia pastorală Gaudium et 
Spes,, "Biserica în lumea contemporană - gaudium et spes",, EDITURA UNIVERSITARA , 
BUCURESTI, Editor: **, 2008, P. 17-29 

Articolul, ancorat în doctrina catolică referitoare la sacramentul căsătoriei pleacă de la 
Constituţia pastorală Gaudium et Spes (GS) asupra Bisericii în lumea contemporană, unul dintre 
principalele documente ale Conciliului Vatican II (1962-1965), care are ca şi argument Biserica 
în lumea contemporană. Document colegial, rod al unui îndelungat studiu şi profunde dezbateri: 
relevanţa sa este aşadar particulară şi de efect mai îndelungat, atâta timp cât nu păstrează la fel ca 
şi enciclicele, acele element specific personalităţii papilor, într-un moment specific. 

Noutatea revoluţionară a documentului stă în schimbarea poziţiei Bisericii faţă de om şi 
implicit faţă de lumea în care acesta trăieşte: omul, în întreaga sa complexitate devine „cale” 
pentru Biserică, şi nu doar destinatarul mesajelor acesteia.  

Prin constituţia apostolică asupra Bisericii, părinţii conciliari şi-au îndreptat atenţia asupra 
Bisericii şi asupra necesităţii deschiderii unui dialog, favorabil şi avantajos în acelaşi timp, cu 
cultura şi cu lumea. Lumea, chiar dacă s-a îndepărtat evident de morala creştină, rămâne aceiaşi 
lucrare a lui Dumnezeu, Creatorul a toate, şi deci loc, în mod fundamental bun, în care Dumnezeu 
îşi manifestă prezenţa. De aceea, documentul evidenţiază cu claritate misiunea Bisericii, a laicilor 
în primul rând, dar nu numai, de a relansa „un dialog deschis” cu „întreaga familie umană” şi cu 
„toţi oamenii de bună credinţă” în sarcina comună de promovare a păcii, a dreptăţii, a libertăţilor 
fundamentale, a ştiinţei.   

Este vorba de un dialog prin care întreaga familie umană să fie purtată către mântuire, 
prin colaborarea tuturor la binele comun şi la soluţionarea celor mai stringente probleme la 
lumina învăţăturii Evangheliei. Constituţia Gaudium et spes expune doctrina catolică asupra 
marilor teme: vocaţia omului, demnitatea persoanei umane, ateismul, activitatea umană, 
căsătoria, foamea, cultura, viaţa economico-socială, războiul, pacea, comunitatea internaţională 
etc. Umanismului laic, închis în ordinea firească a naturii, i se opune un umanism creştin, deschis 
transcendentului, care prezintă o imagine teo-cetrică a omului, chemat să se redescopere în 
lumina şi frumuseţea lui Dumnezeu. 

Studiul, nu a dorit o expunere sistematică a învăţăturii Conciliului referitoare la căsătorie 
şi familie, ci mai degrabă punctarea unor afirmaţii conciliare ce nu aduc în mod necesar noutăţi 
semnificative, ci care mai degrabă reformulează învăţătura Bisericii asupra sacramentului într-o 
mirabilă continuitate cu magisterul autentic al Bisericii. 
 
 

 

Data: 19.03.2010       Semnătura: 
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