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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) 
 
- Funcţia „Teologului” în Biserica Română Unită, în Vatra, nr.421, 4, XXXIII, 2006, p.33-37, 
revista indexata in baza de date CEEOL 
- (coautor) Catehismele greco-catolice: elemente de formare şi întărire a identităţii confesionale 
(1850-1948) în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica, 4, an LIV, 2009, p.157-
167, revista indexata in baza de date CEEOL. 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
- Aspetti dell’imagine della Santa Sede nei periodici romeni della Transilvania (1871-1900), in - 
Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, VI-VII, no.6-7/ 2004-
2005, Casa editrice dell’Istituto Culturale Romeno, Bucarest-Venezia, 2005, pp.461-469. 
- Cronica unei conferinte. Viena 1856, in Anuarul Scolii Doctorale “Istorie. Civilizatie. 
Cultura”, I, Cluj-Napoca, 2005, pp.345-354. 
- Un mitropolit in fruntea delegatiei nationale romanesti de la Viena, (octombrie-noiembrie 
1861), in Biserica, societate, identitate. In honorem Nicolae Bocsan, coord. Sorin Mitu, Rudolf 
Graf, Ana Sima, Ion Carja, Cluj-Napoca, 2007, pp.151-159. 
- Coordonatele discursului identitar greco-catolic în secolul al XIX-lea, în vol. Identităţi 
confesionale în Europa Central-Orientală (sec.XVII-XXI), Cluj-Napoca, 2009, p.453-469. 
(coautor împreună cu Ciprian Ghişa şi Petru Magdău) 
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- Alegerea ultimului episcop al diecezei de Făgăraş. Alexandru Şterca Şuluţiu, în vol. Şcoala 
Ardeleană, III, Oradea, 2009, p.410-423. 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
- Mitropolia Română Unită în timpul păstoririi lui Alexandru Şterca Şuluţiu (1853-1867), Presa 
Universitara Clujeană, 2008, p.428. ISBN: 973-610-803-7. 
 
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 
 
- recenzia cărţii Mitropolia Româna Unită în timpul păstoririi lui Alexandru Şterca Şuluţiu 
(1853-1867) in TABOR, nr. 2, an III/mai 2009, scrisă de catre Doru-Lucian Turcu. 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
- Lucrările ştiinţifice mi-au fost citate de specialiştii din domeniul istoriei Bisericii într-un număr 
important de articole şi cărţi, cele mai recente fiind: în Cesare Alzati, Patriarcato Occidentale e 
identita delle Chiese unite, in vol. Identităţi Confesionale în Europa Central-Orientală (secolele 
XVII-XXI), Cluj-Napoca, 2009; Turcu Lucian, Marriage and Family in the Greek-Catholic Churc 
of Transylvania in the 19-th Century, in Romanian Journal of Population Studies, 
(Supplement/2009); în Daniela Deteşan, Crinela Holom, Diana Maria Covaci, Laic Laws 
Governing the Romanian Families in Transylvania, in Romanian Journal of Population Studies, 
(Supplement/2009); în Cristian Barta, Teologia dogmatică a lui Iosif Tarta, în Studia 
Universitatis Babes-Bolyai Theologia Catholica, 3/2009; în 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, 
Crinela Elena Holom, Cluj-Napoca, 2009; în Ciprian Ghişa, Episcopia Greco-Catolică de 
Făgăraş în timpul păstoririi lui Ioan Lemeni 1832-1850, vol.I-II, Cluj-Napoca, 2008; în Mirela 
Andrei, La granţia Imperiului. Vicariatul Rodnei, Cluj-Napoca, 2007; Ciprian Ghişa, Biserica 
Greco-Orientală din Transilvania (1700-1850), Cluj-Napoca, 2006; în Ion Cârja, The Romanian 
Greek-Catholic Episcopate and the Hungarian Catholic Autonomy at the End of the First World 
War în Revista Arhivelor, no. 2/2008. 
 
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) 
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10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
- membră în Grant CNCSIS: Identităţi etnico-confesionale şi integrarea europeană. Perspectiva 
Transilvaniei în secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, nr tema: 23/415, perioada 
finanţată: 2004-2006, director: Conf. dr. Rudolf Graf, Universitatea Babeş-Bolyai, suma: 46.815 
RON.  
- membră în Grant CNCSIS-PN-II-ID-PCE-2007-1: Cartea Bisericeasca greco-catolica si 
societatea romaneasca din Transilvania (1850/1948), perioada 2007-2010, director: conf. dr. 
Cristian Barta, Universitatea Babeş-Bolyai, suma finantata: 750.070 RON. 
- membră în Grant CNCSIS-PN-II categoria: Programul 4-Parteneriate în domeniile prioritare, nr. 
proiect: D1 1-051, ARHINET: sistem integrat de dezvoltare de conţinut arhivistic adnotat 
semantic, durata proiectului 36 luni, 2007-2010, director proiect: profesor univ. dr. ing. Ioan 
Salomie (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca) valoarea acestuia fiind de 350.000 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  
 
- 2009, 22 -23 octombrie: Conferinţa ştiinţifică internaţională The Union of Florence, cu 
comunicarea The Council of Florence in the Theological Thinking of Metropolitan Alexandru 
Şterca-Şuluţiu  
- 2007, 14-17 noiembrie: Simpozionul internaţional: Identităţi confesionale în Europa Central-
Orientală sec. XVII-XXI, cu comunicarea Coordonatele discursului identitar greco-catolic in 
secolul XIX, in colaborare cu Ciprian Ghisa si Petru Magdau. 
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

 
- membra in comitetul de organizare a Simpozionul internaţional: Identităţi confesionale 

în Europa Central-Orientală sec. XVII-XXI 
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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.) 

 
În anul 2008 mi-a fost publicată teza de doctorat, la Presa Univesitară Clujeană, ca urmare 

a unei finanţări din partea Administraţiei Fondului Cultural Naţional. Cercetarea întreprinsă pe 
parcursul stagiului doctoral se înscrie în rândul cercetărilor din domeniul istoriei bisericeşti a 
românilor din Transilvania în secolul al XIX-lea şi a avut ca subiect Mitropolia română unită în 
timpul păstoririi lui Alexandru Şterca Şuluţiu (1853-1867). Perioada supusă analizei a fost una 
crucială în istoria Bisericii Române Unite, fiind aceea a creării provinciei mitropolitane române 
unite din Transilvania, perioadă care a coincis cu arcul de timp în care Biserica Română Unită l-a 
avut ca întâistătător pe Alexandru Şterca Şuluţiu (1853-1867). Cu un rol important în întreg 
procesul de creare a aceste provincii mitropolitane, ierarhul blăjean s-a impus în panteonul 
personalităţilor româneşti nu doar ca ierarh, dar şi ca om politic şi teolog. 
 Lucrarea reprezintă o reconstituire istorică, bogată în argumentaţie, fără a fi însă excesiv 
de pozitivistă, cu o structură echilibrată, formată din şapte capitole axate pe următoarele teme: 
ierarhul, crearea provinciei mitropolitane, arhitectura instituţională a mitropoliei, rolul şi locul 
preoţilor, relaţiile cu episcopii sufragani, relaţiile externe ale Bisericii Române Unite, implicare în 
viaţa politică a românilor transilvăneni a lui Alexandru Şterca Şuluţiu, la care se adaugă 
concluziile, bibliografia, rezumatul în limba franceză şi indicele de nume. 
 Prin demersul propus a fost introdus în circuitul ştiinţific un însemnat aport informativ, 
provenit din arhivele Nunţiaturii vieneze, ale Secretariatului de Stat al Vaticanului, ale Colegiului 
de Propaganda Fide, ale Ministerului Cultelor şi Învăţământului din Viena.  
 Prin intermediul lucrării a fost reliefată realitatea vie a unei biserici, ai cărei credincioşi 
formau jumătate din populaţia Transilvaniei istorice, Biserică surprinsă în toată încrengătura 
organizării sale, la scara ierarhiei centrale, zonale şi parohiale, prezentată în manifestările sale 
interioare cele mai semnificative liturgice, sacramentale, disciplinare, ca şi în cele economice, 
sociale şi politice, urmărită, pas cu pas, în relaţiile sale exterioare cu Scaunul Pontifical, cu 
Nunţiatura apostolică de la Viena, cu episcopiile sufragane de la Oradea, Lugoj şi Gherla, cu 
forurile de la Strigoniu şi Alba Iulia ale Bisericii romano-catolice, cu episcopia şi apoi mitropolia 
ortodoxă de la Sibiu, cu forurile statale, relaţii care au evoluat concomitent, au fost cordiale sau 
conflictuale, de colaborare, de supunere sau de opoziţie, au implicat participarea plenară, uneori 
chiar eroică a prelatului blăjean Alexandru Şterca Şuluţiu.  

Scopul urmărit şi atins, spunem noi, a fost reconstituirea realistă şi echilibrată a 
personalitatăţii publice, bisericeşti, civice şi politice, a protagonistului lucrării, ierarhul Alexandru 
Şterca Şuluţiu, şi astfel conturarea unei imagine, nici eroizată, dar nici subestimată, subsumată 
imaginii de ansamblu a instituţiei în fruntea căreia s-a aflat timp de 17 ani şi căreia i s-a dedicat 
cu toate puterile fiinţei sale.   
 
 

 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 
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