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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) 
 

„Între libertate şi persecuţie” Aspecte privind raporturile dintre Biserica Baptistă şi regimul 

comunist din România (1948-1989), în „Revista Istorică”, Serie nouă, tom XVII, nr. 5-6, 2006, 

pp.35-62. 

„Din culisele unei misiuni eşuate. Vizita întreprinsă în primăvara anului 1987 în SUA de 

reprezentanţii cultelor din România”, în „Caietele CNSAS”, Anul 1, nr. 1/ 2008, Bucureşti, 

Editura CNSAS, pp. 37-53. 

„Problema libertăţii religioase în relaţiile româno-americane. Studiu de caz: vizita 

congresmenilor Christopher Smith, Frank Wlof şi Tony Hall în România (1985)”, în „Forme de 

represiune în regimurile comuniste”, Iaşi, Polirom, 2008, pp. 340-366. 

„Controlul şi cenzura secretă a corespondenţei” în „Învăţând istoria prin experienţele 

trecutului. Cetăţeni obişnuiţi supravegheaţi de Securitate în anii ’70-’80”, Bucureşti, Editura 

CNSAS, 2009, pp. 93-103. 
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„Percheziţiile” în „Învăţând istoria prin experienţele trecutului. Cetăţeni obişnuiţi 

supravegheaţi de Securitate în anii ’70-’80”, Bucureşti, Editura CNSAS, 2009, pp.104-113. 

„Impactul lecturii dosarului de Securitate asupra persoanelor urmărite” în „Învăţând istoria 

prin experienţele trecutului. Cetăţeni obişnuiţi supravegheaţi de Securitate în anii ’70-’80”, 

Bucureşti, Editura CNSAS, 2009, pp. 147-162. 

„Supravegherea informativă a preoţilor catolici maghiari în anii ’70-’80”, în „Partide 

politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX”, vol. IV, Sibiu, Editura Techno 

Media, 2009, pp. 342-356. 

 

5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
- 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 

Rezistenţa armată anticomunistă din România. Grupul „Teodor Şuşman” (1948-1958). 

Mărturii, editor, Cluj-Napoca, Argonaut, 2004, 240 p.  

Mişcarea de rezistenţă anticomunistă din România. Grupul „Cruce şi Spadă”. Mărturii, 

editor, Cluj-Napoca, Argonaut, 2005, 260 p. 

Rezistenţa anticomunistă din România. Grupul „Capotă-Dejeu” (1947-1957). Mărturii, 

editor, Cluj-Napoca, Argonaut, 2006, 252 p. 

Neoprotestanţii din Transilvania în timpul regimului comunist. Studiu de caz: Baptiştii din 

judeţul Cluj. Mărturii şi documente, Cluj-Napoca, Argonaut, 2007, 335 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) 
 

Am lucrat în cadrul proiectului european „Învăţând istoria prin experienţele trecutului. 

Cetăţeni obişnuiţi supravegheaţi de Securitate în timpul anilor 1970-1980” derulat de CNSAS în 

2008-2009 cofinanţat de Uniunea Europeană (E.A.C.E.A.) prin programul "EUROPE FOR 

CITIZENS" 2007 – 2013. (Uniunea Europeană a acordat 26.000 euro) 

 
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 

Memorie si identitate. Minorităţi etnice si religioase din Transilvania in epoca comunista 

(1945-1965). Cercetare de istorie orala. Proiect derulat de Institutul de Istorie Orala din Cluj-

Napoca şi finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (2003-

2005) - membră în echipa de cercetare.  
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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) 
 
"Politica ateista promovata de regimul comunist intre 1948-1989 si influenta sa asupra 
conceptiilor si practicilor religioase ale romanilor. Studiu de caz judetele Cluj, Bistrita-Nasaud si 
Salaj", grant tip TD din 2007, 8000 RON 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
- 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 
- 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 

2007, 12-14 iulie, Făgăraş-Sâmbăta de Sus, Simpozionul internaţional „Forme de 

represiuni în regimurile comuniste”. Titlul lucrării prezentate: Problema libertăţii religioase în 

relaţiile româno-americane. Studiu de caz: vizita congresmenilor Christopher Smith, Frank Wolf 

şi Tony Hall în România (1985) 

2008, 3-5 iulie, Făgăraş-Sâmbăta de Sus, Simpozionul Internaţional „Stat şi viaţă privată 

în regimurile comuniste”. Titlul lucrării prezentate: „Copiii baptiştilor în sistemul de învăţământ 

românesc  între 1948-1989”. 

2009, 25-28 iunie, Făgăraş-Sâmbăta de Sus, Simpozionul Internaţional „Sfârşitul 

regimurilor comuniste. Cauze, desfăşurare şi consecinţe“. Titlul lucrării prezentate: „Informatorii 

din Biserica Baptistă în ultimul deceniu comunist”. 

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

 

III. Realizare remarcabilă 
 

La 27 noiembrie 2009 am susţinut teza de doctorat intitulată „Cultul Baptist din 

Transilvania între 1948-1989 în memoria colectivă. (judeţele Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud 

şi Sălaj)”. Această cercetare a fost iniţiată în 2004 pentru a umple un gol care exista în 

istoriografia română în ceea ce priveşte situaţia minorităţii religioase baptiste în timpul regimului 

comunist. În elaborarea lucrării am folosit cinci tipuri de surse: interviuri de istorie orală, 

documente de arhivă, cărţi şi studii ştiinţifice, presă, pagini web prin coroborarea cărora am 

reuşit să decriptăm unele aspecte neelucidate din istoria baptiştilor din ţara noastră, să 

surprindem politica statului comunist faţă de religie şi biserică, în general şi faţă de Biserica 

Baptistă în special, şi să aflăm, pe baza mărturiilor directe ale credincioşilor care au trăit în 
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acea perioadă, modul în care au fost afectaţi de politicile antireligioase ale regimului. Lucrarea 

noastră va contribui la o cunoaştere şi la o înţelegere mai profundă a minorităţilor religioase din 

România. 

Vestea susţinerii acestei teze de doctorat s-a răspândit imediat printre membrii Cultului 

Baptist din Transilvania şi nu numai. Unii dintre credincioşii baptişti extrem de activi în spaţiul 

world wide web mi-au solicitat rezumatul tezei de doctorat pentru a-l posta fie pe blogurile 

personale, fie pe diferite site-uri specifice evanghlicilor. De asemenea, reprezentanţii unei edituri 

creştine mi-au propus publicarea tezei de doctorat şi în momentul de faţă, lucrez la o variantă 

rezumată a acesteia, care va fi mai accesibilă publicului larg. 

 
 
 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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