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Dosar Grup de Cercetare (propunere) 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
A. Grupul de cercetare 
 
Numele grupului de 
cercetare  

BISERICA ROMANO-CATOLICA DIN TRANSILVANIA: 
ISTORIE, SOCIETATE, RELATII INTERCONFESIONALE 

Persoana de contact (nume, 
prenume, grad didactic) 

Prof. dr. Marton Jozsef 

Domeniul ştiinţific Teologie  
Adresa paginii web a 
grupului 

http://rocateo.ubbcluj.ro/hu/index.html 

Adresa e-mail a persoanei de 
contact 

jmarton@rocateo.ubbcluj.ro 

 
 
B. Programul de cercetare al grupului, rezultate preconizate în următorii  2-3 ani   
(maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) 
 
Programul abordeaza dintr-o perspectiva interdisciplinara evenimentele majore, mai putin 

cercetate ale istoriei Bisericii Romano-Catolice din Transilvania, cu precadere in epoca moderna 

si contemporana. Proiectul se axeaza pe prezenta bisericii in societate, pe determinarea influentei 

personalitatilor marcante ale bisericii, pe rolul laicilor si preotilor, pe analiza prezentei sociale a 

bisericii, a relatiilor interconfesionale. 

Tematica propusa pentru urmatorii trei ani include cercetarea individuala a membrilor 

colectivului de cercetare, precum si incorporarea rezultatelor cercetarii desfasurate in cadrul scolii 

doctorale.  

Cercetarea este structurata tematic: izvoare ale istoriei Bisericii Romano-Catolice din 

Transilvania, personalitati marcante, reforma liturgica, ordine religioase (franciscani, piaristi), 

preoti si pastoratie, invatamantul confesional, institutiile sociale, diaspora romano-catolica, relatii 

interconfesionale, situatia in perioada regimului comunist. Regiunile vizate includ dieceza de 
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Alba Iulia, - cu aspecte particulare in regiunea Bistritei, in protopopiatul de Ciuc -, precum si 

dieceza de Satu Mare si Oradea. 

In urmatorii trei ani se are in vedere publicarea a doua noi volume de izvoare privind istoria 

diecezei in epoca contemporana (omiliile episcopului Marton Aron, opera lui Lajos Molnar), un 

volum pe tema contextului cultural al teologiei transilvanene, pregatirea unei monografii pe tema 

invatamantului confesional in secolul 18, si elaborarea de articole pe tema prezentei sociale a 

bisericii, a rolului laicilor si pe tema istoriei miscarii liturgice europene si a receptarii acesteia in 

dieceza de Alba Iulia. 

 
C. Membrii grupului   
(Membrii grupului pot fi din catedre/facultăţi diferite; o persoană poate face parte dintr-un singur 
grup, conform opţiunii proprii) 
 
Numele şi prenumele, grad did.  Facultatea, Catedra Semnătura 
Prof. Univ. Dr. Marton Iosif  Teologie Romano-Catolica, 

Teologie Didactica 
 

Conf. Dr. Nóda Mózes Teologie Romano-Catolica, 
Teologie Didactica 

 

Conf. Dr. Holló Laszló Teologie Romano-Catolica, 
Teologie Didactica 

 

Conf. Dr. Zamfir Emilia Corina Teologie Romano-Catolica, 
Teologie Didactica 

 

Lect. univ. Dr. Vik Ioan  Teologie Romano-Catolica, 
Teologie Didactica 

 

Lect. univ. Dr. Jitianu Liviu Teologie Romano-Catolica, 
Teologie Didactica 

 

Asistent univ. Drd. Robu Magda Teologie Romano-Catolica, 
Teologie Didactica 

 

 

 
D. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare membru al grupului 

 

Data:        Semnătura 
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