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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. Problema cărţii de cult în limba maghiară la începuturile episcopiei de Hajdudorogh, in
„Anuarul Şcolii Dcotorale „Istorie. Civilizaţie. Cultură”, I, editor: Toader Nicoară, Cluj-Napoca,
Presa Universitară, 2005, pp. 321-326.
2. Biserica Unită, dreptul matrimonial şi modernitatea în Transilvania (a doua jumătate a
secolului al X1X-lea şi începutul secolului XX). Schiţă pentru o posibilă analiză de caz:
căsătoriile mixte (coautor), în volumul Căsătorii mixte în Transilvania. Secolul al XIX-lea şi
începutul secolului XX, Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2005, coordonatori: Corneliu
Pădurean Ioan Bolovan, pp. 35-54 (apărut în 2006).
3.Instituţii ecleziastice la românii din Transilvania în a doua jumătate secolului XIX şi la
începutul secolului XX. Perspectivă comparată, în Identitate şi alteritate, IV. Studii de istorie
politică şi culturală, editori_ Constantin Bărbulescu, Luminiţa Dumănescu, Sorin Mitu, Vlad
Popovici, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007, pp. 53-78.
4.Biserica Română Unită şi dezbaterile asupra legislaţiei matrimoniale în Austro-Ungaria (a II-a
jumătate a sec. al XIX-lea), în volumul Omagiu profesorului Nicolae Bocşan la împlinirea

vârstei de 60 de ani. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII-XXI),
Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean (coord.), Cluj-Napoca, 2007, pp.145154, (coautor).
5. Între ecleziastic şi naţional. Românii uniţi şi autonomia catolică din Ungaria (sfârşitul sec.
XIX-începutul sec. XX), în volumul Biserică, Societate, Identitate. In Honorem Nicolae Bocşan,
Sorin Mitu, Rudolf Gräf, Ana Sima, Ion Cârja (coord.), Cluj-Napoca, 2007, pp. 183-190, coautor.
6. Începuturile liturghiei în limba maghiară în Biserica greco-catolică. Cazul parohiei Macău, în
volumul simpozionului internaţional 230 de ani de la înfiinţarea Eparhiei Române Unite de
Oradea Mare-trecut, prezent şi viitor, Oradea, 2008 pp. 123-131.
7. Episcopatul greco-catolic român şi episcopia de Hajdúdorogh la 1912,in volumul Relaţiile
româno-maghiare în perspectivă istorică, Bucureşti, 2008.
8.Biserica română unită şi Congresul euharistic de la Viena (septembrie 1912),in volumul
Identitati confesionale in Europa Central-Orientala (secolele XVII-XXI), coordonatori: Nicolae
Bocşan, Ana Victoria Sima, Ion Cârja, Cluj-Napoca, 2009, pp.259-272 (coautor).
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

Românii greco-catolici şi Episcopia de Hajdúdorogh (1912). Contibuţii documentare, Presa
Universitară Clujeană Cluj-Napoca, 2009, 494 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)
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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
Aproximăm 15 citări, din care putem exemplifica prin următoarele:

1. Legislaţia ecleziastică şi laică privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, ediţie de texte, studiu introductiv şi note de Ioan Bolovan, Diana Covaci,
Daniela Deteşan, Marius Eppel, Elena Crinela Holom, Cluj-Napoca 2009, p. 913, p. 61, 63, 67,
70: total citări: 4.
2. Aurora Mihaela Ciociu, De la neînţelegere la divorţ. Despre separaţia în cuplu în Biswerica
Română Unită. (Studiu de caz protopopiatul greco-catolic Seini, în a doua jumătate a secoluluial
XIX-lea), în vol. Sub semnul Istoriei. De la debut la consacrare. Coordonatori: Oana Tămaş,
Nicolae Bolea, Cluj-Napoca 2009, p.168. Nr. Citări: 1
3. Luminiţa Wallner-Bărbulescu, Zorile Modernităţii. Episcopia greco-catolică de Lugoj în
timpul ierarhului Victor Mihalyi de Apşa, Cluj-Napoca, 2007, p. 61. Nr. citări: 1.
4. Horia Ungureanu Căsătorii mixte în Transilvania, în Arca Revistă de cultură,Arad, 2008. Nr.
citări : 1
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 atraşi (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)
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1. Geografia simbolică a Europei Centale în context mondial (GEOSIM), director de proiect prof.
Univ. Dr Sorin Mitu, codul proiectului: 2-CEEX-06-8-64/2006, durata derulării: 2006-2008,
valoarea proiectului: 275.000
2. ARHINET: sistem integrat de dezvoltare de conţinut arhivistic adnotat semantic, categoria:
Programul 4-Parteneriate în domeniile prioritare, nr. proiect: D1 1-051, director proiect: profesor
univ. dr. ing. Ioan Salomie (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca), durata proiectului 36 luni,
2007-2010, valoarea acestuia fiind de 350.000 lei.
3. Cartea bisericeasca greco-catolica si societatea românească din Transilvania (1850-1948), în
cadrul programului PNII-Idei, cod proiect: 484/2007, director conf. univ. dr. Cristian Barta,
durata proiectului 36 luni, valoarea proiectului 750.070 lei.
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)

TD-336/2007, cu titlul “Bisericile greco-catolice din Ungaria (1900-1918)”, durata proiectului:
15 luni, 2007-2008, valoarea proiectului:33.553lei .
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
15. Conferinţe invitate internaţionale

-

-

Simpozionului Internaţional 230 de ani de la înfiinţarea Eparhiei Române Unite de
Oradea Mare-trecut, prezent şi viitor, Oradea, 9-11 mai 2007, cu comunicarea
Începuturile liturghiei în limba maghiară în Biserica greco-catolică. Cazul parohiei
Macău.
Conferinţa Internaţională Identitati confesionale in Europa Central-Orientala (secolele
XVII-XXI),desfăşurată la Cluj-Napoca, 14-17 nov. 2007, cu comunicarea Biserica română
unită şi Congresul euharistic de la Viena (septembrie 1912), (în colaborare cu Diana
Covaci).

16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale

Membră în comitetul de organizare al Conferinţei Internaţionale Identitati confesionale în
Europa Central-Orientala (secolele XVII-XXI),desfăşurată la Cluj-Napoca, 14-17 nov. 2007.

4

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.)

Considerăm că o realizare importantă pentru noi, în perioada 2005-2009 este editarea volumului
Românii greco-catolici şi Episcopia de Hajdudorogh (1912). Contribuţii documentare apărut la editura
Presa Universitară Clujeană în anul 2009, lucrare finanţată în cadrul proiectului CNCSIS 484/2007
director de proiect conf. univ. dr. Cristian Barta.
Renovarea discursului istoriografic din România în ultimii 20 ani a însemnat, printre altele,
recuperarea unui domeniu – istoria bisericii – care a rămas oarecum la periferia cercetării ştiinţifice înainte
de 1989. Lucrarea de faţă, alături de altele, se înscrie în cadrul unui amplu program de cercetare iniţiat şi
derulat la Universitatea “Babeş-Bolyai” şi Institutul de Istorie Ecleziastică din Cluj-Napoca care şi-a
propus să refacă evoluţia principalelor instituţii ecleziastice româneşti în epoca modernă şi rolul bisericii
în propăşirea culturală şi afirmarea naţiunii române, precum şi restituirea biografiilor unor înalţi ierarhi.
Cartea, concepută ca o restituire documentară, tratează o perioadă importantă din istoria Bisericii
Române Unite, aceea a creării episcopiei de Hajdúdorogh în 1912. Volumul de faţă reuneşte documente
care relevă drumul parcurs pentru înfiinţarea unei noi instituţii bisericeşti pentru greco-catolicii din
Ungaria, părţile care au fost implicate şi atitudinea românilor faţă de înfiinţarea acesteia.
Volumul debutează cu o notă asupra ediţiei în care se explicitează provenienţa documentelor
incluse în volum, importanţa acestora pentru cercetarea istoriei ecleziastice greco-catolice din
Transilvania, modalitatea de transpunere a acestora, problemele lingvistice ce le comportă, etc. Urmează
firesc un amplu studiu introductiv care pune în lumină tema care uneşte documentele: înfiinţarea
Episcopiei de Hajdúdorogh în anul 1912 şi atitudinea românilor greco-catolici faţă de aceasta. Apoi este
inclusă o listă a documentelor, iar spaţiul cel mai extins îl ocupă redarea efectivă a documentelor, în
număr de 270 de documente inedite care provin din Archivio Segreto Vaticano, fondul Archivio della
Nunziatura Viena. Textele, care sunt în limba latină, italiană, franceză şi română, acoperă o perioadă
relativ restrânsă de timp: 1896-1914, dar extrem de intensă în derularea temei abordate în lucrare, ele
conţinând informaţii extrem de interesante despre o problemă complexă din istoria românilor
transilvăneni, în care ecleziasticul s-a împletit cu politicul sau ideologiile naţionale. Foarte util
specialiştilor este şi indicele de nume redactat la finalul lucrării. În concluzie, volumul a fost gândit ca un
instrument de lucru pentru cei care vor aborda această temă în cercetările lor.
Data:

Semnătura:

22martie 2010

Cecilia Cârja

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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