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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)

•
•
•
•
•

Şcoala confesională a românilor ortodocşi din protopopiatul Solnocului al II-lea în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia
Orthodoxa”, nr. 1, 2007, p.187 – 199.
Relaţia presei bisericeşti româneşti cu cea laică, în Transilvania, între 1918 şi 1948, în
„Studia Universitatis Babes-Bolyai. Theologia Orthodoxa”, nr. 2, 2007, p. 103-122.
Momente privitoare la organizarea Vicariatului Ortodox Român de Alba Iulia, în “Studia
Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa”, nr. 1, 2008, p.47 – 56.
Biobibliografia Părintelui Prof. Univ. Dr. Alexandru Moraru – la împliniurea vârstei de
60 de ani -, în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa”, nr. 2, 2008, p.
9-38.
Bio-Bibliografie Constantin Măruţoiu, în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia
Orthodoxa”, nr. 1, 2009, p. 3-30.

4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

Alexandru Moraru, Dumitru Suciu, Flaviu Vida, Cosmin Cosmuta, carte, Crâmpeie din
Istoria Bisericii Ortodoxe Romane din Transilvania. Eparhia Sibiului către Protopopiatul

Solnoc II. Corespondenta (1 octombrie 1845-20 decembrie 1874), vol. I, PRESA
UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ , 2006, 495 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
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)

grant CNCSIS, proiect de cercetare exploratorie IDEI_2422, director pr. lect. dr. Gabriel
Viorel Gârdan, tema de cercetare: Diaspora Ortodoxă Română din America de Nord.
Izvoare narrative şi documentare. Valoare proiect: 815.000 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)
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
15. Conferinţe invitate internaţionale

•
•
•

Participare la simpozionul internaţional „Healing of Memories”, Satu Mare - Csenger, 2527 oct. 2007 cu o comunicare despre Biserica Ortodoxă din Sătmar între anii 1000 şi
1920.
Participare la simpozionul internaţional: „Identităţi confesionale în Europa centralorientală”, Cluj-Napoca, 14-17 noiembrie 2007, cu o comunicare despre Şcoala populară
din Târgu Lăpuş în a doua jumătate a sec. al XIX-lea.
Participare la simpozionul internaţional „Healing of Memories”, Oradea - Biharkeresztes,
7-9 apr. 2008, cu comunicarea „Biserica Ortodoxă din Bihor după 1920”.

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.)
Alexandru Moraru, Dumitru Suciu, Flaviu Vida, Cosmin Cosmuţa, carte, Crâmpeie din
Istoria Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania. Eparhia Sibiului către Protopopiatul
Solnoc II. Corespondenţa (1 octombrie 1845-20 decembrie 1874), vol. I, PRESA
UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ , 2006, 495 p.
Lucrarea este o colecţie de documente care reconstituie viaţa comunităţilor româneşti din Ţara
Lăpuşului sub multiple aspecte: bisericesc, social, cultural, şcolar, economic, etc, în al treilea sfert al
veacului al XIX-lea. Documentele sunt constituite din corespondenţa dusă între parohii, protopopiatul
Solnocului al II-lea şi centrul eparhial de la Sibiu, atât de jos în sus (parohie → protopopiat → Episcopie),
cât şi în sens invers, de sus în jos (Episcopie→protopopiat→parohie).
Acest volum a fost editat în ideea creării unei serii mai ample, ce ar urma să evidenţieze aspecte
asemănătoare din viaţa tuturor protopopiatelor ortodoxe din Transilvania, prin prisma legăturilor lor cu
parohiile pe care le aveau sub jurisdicţie, pe de o parte, şi cu Episcopia (după 1864 Mitropolia) din Sibiu,
pe de altă parte, în intervalul de timp dintre mijlocul secolului al XIX-lea şi anul 1918.
Majoritatea documentelor publicate sunt inedite. În cazul celor edite s-a făcut precizarea locului şi
editorului anterior. Atât primul volum, cât şi cele care vor urma, sunt destinate cu precădere specialiştilor,
celor care studiază istoria anumitor zone ale Transilvaniei, constituind un important izvor de documentare
asupra vieţii comunităţilor româneşti ortodoxe din Transilvania.

Data:

Semnătura:

12.03.2010
Certific validitatea datelor prezentate
Şef de catedră,
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