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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)

a. De la Taina impartasirii la comuniunea bisericeasca in «Studia Universitatis Babes-Bolyai.
Theologia Graeco-Cattholica Varadiensis» Cluj-Napoca, Anul L, 1/2005, pp. 69-77.
b. Din istoria teologiei sacramentale greco-catolice. Samuil Micu «Taina Sfintei Euharistii»,
(Blaj, 1802), in «Scolile greco-catolice ale Blajului – 250 de ani de credinta si cultura», volum
colectiv Acta blasiensia III coordonat de Delia Aldea, Pr. William Alexandru Bleiziffer si
Marcela Ciortea, Editura Buna Vestire, Blaj, 2005, pp. 57-70.
c. «Zilele de durere»: contributie inedita a lui Nicolae Comsa la biografia lui Samuil Micu, in
«Scoala Ardeleana», vol. III, editat de Episcopia Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica si
Asociatia „Episcop Vasile Aftenie” din Oradea, coordonatori Ioan Chindris si Ciprian Ghisa,
Oradea, 2009, pp. 231-241.

d. Problema originalitatii la Samuil Micu. Studiu de caz «Teologia moraliceasca», Blaj, 1796, in
curs de aparitie in «Scoala Ardeleana», vol. IV, editat de Episcopia Romana Unita cu Roma,
Greco-Catolica si Asociatia „Episcop Vasile Aftenie” din Oradea.
e. Taina Sfintei Euharistii in teologia lui Samuil Micu (teza de doctorat in pregatire pentru tipar)
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

a. Biserica Romana Unita cu Roma Greco-Catolica – istorie si spiritualitate – 150 de ani de la
infiintarea Mitropoliei Romane Unite cu Roma la Blaj, Editura Buna Vestire, Blaj, 2003, - volum
colectiv coordonat de Lect. Univ. Pr. Dr. Cristian BARTA si Drd. Zaharie PINTEA.
b. Valori crestine, comunitate civica si actiune sociala in Romania de astazi, Editura Argonaut,
Cluj-Napoca, 2010, volum colectiv coordonat de Pr. Conf. Dr. Cristian BARTA si Pr. Dr.
Zaharie PINTEA
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
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.)
Realizarea şi susţinerea tezei de doctorat cu titlul Taina Sfintei Euharistii în teologia lui
Samuil Micu. Scopul fundamental al lucrării a fost acela de a prezenta şi de a analiza teologia
euharistică propusă de Samuil Micu în scrierile sale, mai ales că este vorba de un moment aparte
în evoluţia teologiei despre Taina Sfintei Euharistii în Biserica Română Unită cu Roma GrecoCatolică, prin faptul că numele lui Micu este legat de apariţia primului tratat sistematic din punct
de vedere dogmatic dedicat în exclusivitate acestei Taine, intitulat Teologie dogmatică şi
moralicească, despre Taina Euharistiei, şi tipărit în limbă română cu caractere chirilice.
Pe de altă parte, teza şi-a propus să contureze o faţă mai puţin cunoscută a lui Samuil
Micu, aceea a teologului. Nu sunt puţine lucrările, care-l prezintă pe Corifeul Şcolii Ardelene ca
fiind un erudit, lingvist, istoric, filosof, dar aproape că lipsesc studiile dedicate teologiei pe care a
propus-o în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX. Este nevoie,
aşadar, de o redescoperire şi valorificare a operei teologice a lui Samuil Micu, extinsă ca
dimensiuni, dar insuficient cercetată din punct de vedere al calităţii şi profunzimii conţinuturilor
cu caracter dogmatic, moral, patristic sau sacramental.
În sfârşit, prin această lucrare am dorit să aducem o contribuţie la redescoperirea şi
revalorificarea teologiei Bisericii Unite, în contextul identificării şi dezvoltării unei teologii
greco-catolice.
Rezultatele cercetarii au scos in evidenta imaginea unei personalitati cu un profil
intelectual de factura europeana, a unui teolog care a acumulat prin studiile facute la Blaj si apoi
prin cele desavarsite la Viena, un univers teologic mult mai vast decat contemporanii sai, in
sufletul si in mintea caruia, cele doua traditii – rasariteana si latina –, au coexistat intr-un mod
deosebit de armonios si de rodnic, dovada fiind numeroasele sale lucrari tiparite sau ramase in
manuscris. Prin aceasta, Samuil Micu nu numai ca isi depaseste inaintasii, dar este intaiul teolog
care propune in spatiul romanesc transilvanean, in care convietuiau deopotriva protestanti
(calvini, luterani, unitarieni), ortodocsi si romano-catolici, o teologie in limba romana despre
Taina Euharistiei care se desprinde de cele deja existente prin profunzime si bogatie
informationala.
Samuil Micu se considera un teolog al Bisericii Rasaritului aflate in comuniune cu Roma,
care insa a tinut permanent seama de stadiul cercetarilor teologice apusene din timpul sau. Pe
scurt, viziunea cu privire la Euharistie propusa de Samuil Micu se caracterizeaza prin eruditie
biblico-patristica, raportare constanta la disciplina si la liturgia ritului grec si fidelitate fata de
credinta catolica, ramanand un punct de referinta fundamental pentru teologia greco-catolica
romaneasca pana la sfarsitul secolului al XIX-lea.
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