UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ,,JUSTINIAN PATRIARHUL”

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs pentru
obținerea abilitării în domeniul Teologie,
prin raportare la standardele minimale conform OMENCS nr. 6129 din 20.12.2016

Candidat: arhidiacon conf. dr. GEORGICĂ GRIGORIȚĂ
Data naşterii: 06.11.1978
Funcţia actuală: conferențiar universitar
Instituţia: Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, Universitatea din București

1. Studiile universitare
Nr.
crt.
1.

Instituţia de învăţământ superior
şi facultatea absolvită
Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Universitatea din București

Domeniul

Perioada

Teologie

1997-2001

Titlul acordat

Licențiat în Teologie,
specializarea Teologie Pastorală
Master în Teologie,
2001-2003 specializarea Teologie Practică
– Drept bisericesc
Master în Teologie,
2002-2004
specializarea Exegeză și
Ermeneutică Biblică

2.

Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Universitatea din București

Teologie

3.

Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Universitatea din București

Teologie

4.

Facultatea de Drept Canonic,
Universitatea Pontificală Gregoriană
din Roma (Sfântul Scaun)

Teologie

2003-2006

Licențiat în Teologie,
specializarea Drept Canonic

Domeni
ul

Perioada

Titlul științific acordat

2. Studiile de doctorat
Nr.
crt.

Instituţia organizatoare de
doctorat

1.

Facultatea de Drept «Jean Monnet»,
Universitatea Paris-Sud 11(Franța)

Drept

2006-2007

Diplomă universitară de
formare doctorală europeană în
drept canonic şi în dreptul
relațiilor Religii-Stat

2.

Facultatea de Drept Canonic,
Universitatea Pontificală Gregoriană
din Roma (Sfântul Scaun)

Teologie

2006-2010

Doctor în Teologie,
specializarea Drept Canonic
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3. Îndeplinirea standardelor minimale conform OMENCS nr. 6129 din 20.12.2016
Indicatori

DA/NU

Binecuvântarea Chiriarhului Eparhiei

DA

Criteriul

C1.

Denumirea
criteriului

Standardul
minimal pentru
abilitare

Realizări candidat

Titlul de doctor
în Teologie

Teza de doctorat să
fie publicată

 doctor în drept canonic (calificativ Summa cum laude) cu teza

„L’autonomie ecclésiastique selon l’actuelle législation
canonique de l’Église orthodoxe et de l’Église catholique. Étude
canonique comparative”, susţinută în data de 21 iunie 2010 la
Facultatea de Drept Canonic a Universităţii Pontificale
Gregoriene din Roma (Sfântul Scaun).

 diploma de doctor emisă de Universitatea Pontificală

Gregoriană din Roma (Sfântul Scaun), în data de 05 septembrie
2011, a fost echivalată în data de 30 noiembrie 2011 de către
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării din Guvernul
României, prin Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a
diplomelor, care a eliberat Atestatul seria K nr. 0003575.

C2.

Suma
indicatorilor
I.1 și I.2

Standardul
minimal:



Cărți de autor cu caracter științific

1. Il concetto di «Ecclesia sui iuris». Un’indagine storica, giuridica

e canonica, Roma, Città Nuova, 2007 (150 p.).

400 puncte

2. L’autonomie ecclésiastique selon la législation canonique

actuelle de l’Eglise orthodoxe et de l’Église catholique. Étude
canonique comparative, Roma, G&B Press 2011 (300 p.).

3. Sfintele și Dumnezeieștile Canoane în Biserică: între tradiție

eclezială și necesitate pastorală, București, Editura Universității
din București, 2017 (100 p.).


Editări de volume colective

4.Bunurile Bisericii: ieri şi astăzi. Actele Simpozionului

internaţional de Drept bisericesc de la Centrul social-pastoral
Sfânta Cruce (Mănăstirea Caraiman) din 16-17 noiembrie
2014), București, Editura Basilica, 2016 (25 p.)

Punctaj realizat: 575 puncte
C3.

Suma
indicatorilor

Standardul
minimal:

• Studii în reviste de specialitate; Studii în volume colective
și în volume de conferințe

I.3 - I.7

180 puncte

1.
2.

3.

4.
5.

Precedence vs. Primacy in the Church: a canonical approach,
în «Teologia» 22 (2018), no. 2 (12 p.);
The Canon: the fundamental pastoral rule of the Church. An
etymological, semantic and theological approach, în «Icoana
Credinței» 4 (2018), nr. 8 (12 p.);
Autonomie et synodalité dans l’Eglise orthodoxe (les
prescriptions des saints canons et les réalités ecclésiales
actuelles), în «Studii Teologice» 2009, nr. 1 (12 p.);
Legea 489/2006 și Biserica ortodoxă Română, în «Studii
Teologice» 2007, nr. 2 (12 p.);
Cento anni di libertà religiosa in Romania (1918-2018) Una
riflessione sulla concezione rumena di libertà religiosa e sul
suo esercizio, în «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica»
2018, nr. 1 (6 p.);
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Canonical provisions regarding the administration right f the
Church’s properties, în «Forum Theologicum Sardicense» 23
(2018), no. 1 (6 p.);
Le concile de Moscou de 1917-1918 et l’organisation de l’Eglise
orthodoxe roumaine après la première guerre mondiale : influences
occidentales et orientales, în «Contacts», 120 (2018) no. 261 (6 p.);
Le concept de la primauté dans l’Eglise et son rôle dans la
synodalité : les prescriptions des saints canons et les réalités
ecclésiales actuelles, în «Kanon» 25 (2018) (6 p.);
L’Église orthodoxe roumaine: sa structure organisationnelle
et sa perspective sur l’œcuménisme, în «Revue des sciences
religieuses» 90 (2016), nr. 2 (6 p.);
La pastorale des immigrants dans l’Église Orthodoxe :
Réflexions sur la base de l'actuel statut d'organisation et de
fonctionnement de l’Église orthodoxe roumain, în «L’Année
Canonique» 52 (2010) (6 p.) ;
La condizione giuridica dell’Islam nella Romania d’oggi, în
«Laicidad y Libertades. Escritos jurídicos», 2008, nr. 1, pp.
141-175 (6 p.);
Le régime juridique de liberté religieuse dans la Roumanie
d'aujourd'hui, în «Istina» 2008, nr. 2 (6 p.);
Cronica legislativa Romania, în «Laicidad y Libertades.
Escritos jurídicos», 2008, nr. 2 (6 p.);
La nouvelle loi roumaine sur la liberté religieuse et le régime
général des cultes. Un bref regard critique, în «Laicidad y
Libertades. Escritos jurídicos», 2007, nr. 1 (6 p.).
Ministres de cultes dans l’Eglise orthodoxe. Etude de cas de
l’Eglise orthodoxe roumaine, în B. CALLEBAT – H. DE
COURRÈGES (ed.), Le contrôle des religions par l’Etat en
Europe. Hier et aujourd’hui, Presses De L'université Toulouse
Capitole 1, Toulouse, 2016 (12 p.)
Le patriarche dans l’Eglise orthodoxe: primat ou proto-hiérarque
? Les prescriptions des saints canons et les réalités ecclésiales
actuelles, în S. ŞELARU – P. VLAICU (ed.), La primauté et les
primats. Enjeux ecclésiologiques, Paris, Cerf, 2015 (12 p.);
Lo statuto giuridico della Chiesa ortodossa romena secondo la
legge 489/2006 riguardante la libertà religiosa e il regime
generale dei culti, în G. CIMBALO & F. BOTTI , Libertà di
coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell’Est
Europa, Bononia University Press, Bologna, 2008 (12 p.);
L’Orthodoxie entre autonomie et synodalité (les
prescriptions des saints canons et les réalités ecclésiales
actuelles), în V. PARLATO (ed.), Cattolicesimo e ortodossia
alla prova. Interpretazioni dottrinali e strutture ecclesiali a
confronto nella realtà sociale odierna, Urbino, 2010 (12 p.);
Canon Law in the Public Higher Educational System of
Romania. Analyses of the Current Situation and Ideas for the
Future, în N. MAGHIOROS (ed.), Teaching about Religion and
State Interaction. An analysis on Religion and State Studies in
Europe, Salonic, 2010 (12 p.);
Die Orthodoxie in der Republik Moldau. Der aktuelle stand
unter kanonischen gesichtspunkten, în D. DUNGACIU (ed.),
Sieben Hauptthemen für Rumänien im Jahr 2014, Bucureşti,
2015, pp. 164-171(6 p.);
Streitfragen im Dialog zwischen der Orthodoxen Kirche und
der Romisch-Katholischen Kirche, în D. DUNGACIU (ed.),
Sieben Hauptthemen für Rumänien im Jahr 2014, Bucureşti,
2015, pp. 709-725 (6 p.);
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22. Căsătoria potrivit dreptului canonic ortodox (prevederi

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

canonice şi realităţi actuale), în C. RUS – E.-I. ROMAN (ed.),
The Christian Family. Familia creştină, Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2013 (4 p.);
Dipticele în Biserica Ortodoxă. O analiză din punct de vedere
al teologiei canonice ortodoxe, în S. ŞELARU – P. VLAICU
(coord.), Misiunea sacramentală a Bisericii Ortodoxe în
context european, Editura Basilica, Bucureşti, 2013 ( 4p.);
Autocefalia în Biserica Ortodoxă. Studiu canonic, în
Autocefalia: libertate şi demnitate, Bucureşti, 2010 (4 p.);
Întâietate şi sinodalitate în dialogul teologic oficial dintre
Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică. Studiu
canonic, în «Ortodoxia» (2015), nr. 1 (2 p.);
Aparatul critic al Regulamentului autorităților canonice
disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii
Ortodoxe Române, București, Editura Institutului Biblic și de
Misiune Ortodoxă, 2015 (2p.);
Stat și Biserică în Ortodoxie. O succintă analiză din punct de
vedere al teologiei canonice, în «Telegraful Român» 161
(2013), nr. 33-36 (2p.);
Autocefalia în sinodalitate. Autonomia eclezială în Biserica
Ortodoxă din punct de vedere canonic, în «Biserica Ortodoxă
Română», 130 (2010), nr. 1 (2p.);
Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române și implicarea
acesteia în activitățile social-filantropice, educaționale, culturale,
edilitare și media, în Prelegeri pentru cursurile de pregătire în
vederea obținerii gradelor profesionale clericale (gradul II),
București, Editura Cuvântul Vieții, 2018 (2 p.);
Rolul mirenilor în viața Bisericii în general și importanța
organismelor administrativ-parohiale conform Statutului
Bisericii Ortodoxe Române, în Prelegeri pentru cursurile de
pregătire în vederea obținerii gradelor profesionale clericale
(definitivat), București, Editura Cuvântul Vieții, 2018, (2 p.);
Biserica Ortodoxă, în D. Dungaciu (coord.), Enciclopedia
Relațiilor Internaționale, vol. 1, București, 2017(2p.);
Ecumenism, în D. Dungaciu (coord.), Enciclopedia Relațiilor
Internaționale, vol. 1, București, 2017 (2p.);
Patriarhia Ecumenică, în D. Dungaciu (coord.), Enciclopedia
Relațiilor Internaționale, vol. 2, București, 2017 (2p.);
Sfântul Scaun, în D. Dungaciu (coord.), Enciclopedia Relațiilor
Internaționale, vol. 2, București, 2017 (2p.);
Statul Cetatea Vaticanului, în D. Dungaciu (coord.), Enciclopedia
Relațiilor Internaționale, vol. 2, București, 2017(2p.);
Studiul şi importanţa apocrifelor Vechiului Testament, în
«Ortodoxia» 2006, nr. 1-2 (2 p.);
Curia Romană în legislaţia canonică actuală a Bisericii
Romano-Catolice, în «Almanahul Episcopiei Sloboziei şi
Călăraşilor», Slobozia, 2003 (2 p.);
Seminarium. Commentarii pro seminariis, vocationibus
ecclesiasticis, universitatibus et scholis catholicis. Serie Nouă, an
XLVII (2007), nr. 2 (aprilie-iunie). „Valorile academice ale
Universităţii europene”, în «Studii Teologice» 2007, nr. 4 (1,2 p.).
Punctaj realizat: 209,2 puncte

C4.

Suma
indicatorilor

Standardul
minimal:

I.3.1 - I.3.5

60 puncte

• Studii în reviste de specialitate
1. Precedence vs. Primacy in the Church: a canonical approach, în

«Teologia» 22 (2018), no. 2 (12 p.);
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2. The Canon: the fundamental pastoral rule of the Church. An

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

C5.

Suma
indicatorilor

Standardul
minimal:

I.4.1 - I.4.5

40 puncte

etymological, semantic and theological approach, în «Icoana
Credinței» 4 (2018), nr. 8 (12 p.);
Autonomie et synodalité dans l’Eglise orthodoxe (les
prescriptions des saints canons et les réalités ecclésiales
actuelles), în «Studii Teologice» 2009, nr. 1 (12 p.);
Legea 489/2006 și Biserica ortodoxă Română, în «Studii
Teologice» 2007, nr. 2 (12 p.);
Cento anni di libertà religiosa in Romania (1918-2018) Una
riflessione sulla concezione rumena di libertà religiosa e sul
suo esercizio, în «Quaderni di Diritto e Politica
Ecclesiastica» 2018, nr. 1 (6 p.);
Canonical provisions regarding the administration right f the
Church’s properties, în Forum Theologicum Sardicense 23
(2018), no. 1 (6 p.);
Le concile de Moscou de 1917-1918 et l’organisation de
l’Eglise orthodoxe roumaine après la première guerre
mondiale : influences occidentales et orientales, în «Contacts»,
120 (2018) no. 261 (6 p.);
Le concept de la primauté dans l’Eglise et son rôle dans la
synodalité : les prescriptions des saints canons et les réalités
ecclésiales actuelles, în «Kanon» 25 (2018) (6 p.);
L’Église orthodoxe roumaine: sa structure organisationnelle
et sa perspective sur l’œcuménisme, în «Revue des sciences
religieuses» 90 (2016), nr. 2 (6 p.);
La pastorale des immigrants dans l’Église Orthodoxe :
Réflexions sur la base de l'actuel statut d'organisation et de
fonctionnement de l’Église orthodoxe roumain, în «L’Année
Canonique» 52 (2010) (6 p.) ;
La condizione giuridica dell’Islam nella Romania d’oggi, în
«Laicidad y Libertades. Escritos jurídicos», 2008, nr. 1, pp.
141-175 (6 p.);
Cronica legislativa Romania, în «Laicidad y Libertades.
Escritos jurídicos», 2008, nr. 2 (6 p.);
Le régime juridique de liberté religieuse dans la Roumanie
d'aujourd'hui, în «Istina» 2008, nr. 2 (6 p.);
La nouvelle loi roumaine sur la liberté religieuse et le régime
général des cultes. Un bref regard critique, în «Laicidad y
Libertades. Escritos jurídicos», 2007, nr. 1 (6 p.).
Punctaj realizat: 108 puncte

• Studii în volume colective și în volume de conferințe (la edituri
din străinătate, fără referenți științifici; la edituri românești din
categoria CNCS B, în limbi de circulație internațională; la edituri
românești din categoria CNCS B, în limba română)
1. Ministres de cultes dans l’Eglise orthodoxe. Etude de cas de

l’Eglise orthodoxe roumaine, în B. CALLEBAT – H. DE
COURRÈGES (ed.), Le contrôle des religions par l’Etat en
Europe. Hier et aujourd’hui, Presses De L'université
Toulouse Capitole 1, Toulouse, 2016 (12 p.)
2. Le patriarche dans l’Eglise orthodoxe: primat ou protohiérarque ? Les prescriptions des saints canons et les réalités
ecclésiales actuelles, în S. ŞELARU – P. VLAICU (ed.), La
primauté et les primats. Enjeux ecclésiologiques, Paris, Cerf,
2015 (12 p.);
3. L’Orthodoxie entre autonomie et synodalité (les
prescriptions des saints canons et les réalités ecclésiales
actuelles), în V. PARLATO (ed.), Cattolicesimo e ortodossia
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

C6.

Suma
indicatorilor
I.8
(2 p. pentru fiecare
poziție/calitate)

Standardul
minimal:
8

puncte

alla prova. Interpretazioni dottrinali e strutture ecclesiali a
confronto nella realtà sociale odierna, Urbino, 2010 (12 p.);
Canon Law in the Public Higher Educational System of
Romania. Analyses of the Current Situation and Ideas for the
Future, în N. MAGHIOROS (ed.), Teaching about Religion
and State Interaction. An analysis on Religion and State
Studies in Europe, Salonic, 2010 (12 p.);
Lo statuto giuridico della Chiesa ortodossa romena secondo
la legge 489/2006 riguardante la libertà religiosa e il regime
generale dei culti, în G. CIMBALO & F. BOTTI , Libertà di
coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell’Est
Europa, Bononia University Press, Bologna, 2008 (12 p.);
Die Orthodoxie in der Republik Moldau. Der aktuelle stand
unter kanonischen gesichtspunkten, în D. DUNGACIU (ed.),
Sieben Hauptthemen für Rumänien im Jahr 2014, Bucureşti,
2015, pp. 164-171(6 p.);
Streitfragen im Dialog zwischen der Orthodoxen Kirche und
der Romisch-Katholischen Kirche, în D. DUNGACIU (ed.),
Sieben Hauptthemen für Rumänien im Jahr 2014, Bucureşti,
2015, pp. 709-725 (6 p.);
Căsătoria potrivit dreptului canonic ortodox (prevederi
canonice şi realităţi actuale), în C. RUS – E.-I. ROMAN (ed.),
The Christian Family. Familia creştină, Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Iaşi, 2013 (4 p.);
Dipticele în Biserica Ortodoxă. O analiză din punct de vedere al
teologiei canonice ortodoxe, în S. ŞELARU – P. VLAICU (coord.),
Misiunea sacramentală a Bisericii Ortodoxe în context
european, Editura Basilica, Bucureşti, 2013 ( 4p.);
Autocefalia în Biserica Ortodoxă. Studiu canonic, în
Autocefalia: libertate şi demnitate, Editura Basilica, Bucureşti,
2010 (4 p.);
Punctaj realizat: 84 puncte
• Prestigiul professional

A. Visiting professor:
- profesor invitat la Şcoala doctorală de teologie şi ştiinţe
religioase a Universităţii din Strasbourg (2p.)
B. Membru în asociații profesionale
- din 2004 – membru al Societății pentru Dreptul Bisericilor
Orientale – Société pour le droit des Eglises Orientales, cu
sediul la Viena, Austria, (2 p.).
- din 2007 – membru al Consorțiului inter-universitar COIS,
cu sediul la Bologna, Italia, (2 p.).
- din 2008 – membru al Centrului European Studies on
Religion & State Interaction, cu sediul la Salonic, Grecia (2 p.).
- din 2015 – cercetător asociat la Laboratorul de Sociologia și
Geopolitica Religiilor din cadrul Institutului de Științe Politice
și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu” al Academiei
Române (2 p.).
- din 2015 – membru și administrator al Asociației Opera
Teologică Ortodoxă (2 p.).
- din 2016 – membru fondator al Centrului de studii
interdisciplinare Drept, Etică şi Religie din cadrul Facultăţii de
Drept a Universităţii din București (2 p.)
- din 2018 – membru în Centrul de cercetări interdisciplinare
Credință-Știință-Misiune „Sf. Apostol Pavel” din cadrul
Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a
Universității „Valahia” din Târgoviște (2 p.).
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C. Membru în comisii de specialitate:
- din 2010 – membru al Comisiei pentru Statut și regulamente
a Patriarhiei Române (2 p.);
D. Participarea la workshop-uri internaționale
 8-10 decembrie 2017, participant la colocviul internațional „La

réception du Concile de Moscou 1917-1918” organizat la Paris
(Franța) de Institutul Saint Serge (2 p.);
 3-8 septembrie 2017, participant la cel de-al 23-lea congres
internațional al Societății pentru Dreptul Bisericilor Orientale
(Société pour le droit des Eglises Orientales), organizat la Debrețin
(Ungaria) (2 p.);
 9 decembrie 2016, organizator și participant la simpozionul
internațional de drept „Regimul juridic al libertății religioase în
Uniunea Europeană”, organizat de Centrul de studii
interdisciplinare Drept, Etică şi Religie din cadrul Facultăţii de
Drept a Universităţii din Bucureşti (2 p.);
 05-06 noiembrie 2015, participant la Simpozionul internaţional
„Autocéphalies: l’exercice de l’indépendance dans les Églises
slaves orientales (Xe-XXe siècle)”, organizat de Ecole française de
Rome la Roma (Italia). (2 p.);
 16-17 noiembrie 2014, participant la Simpozionul internaţional de
drept canonic „Bunurile Bisericii: ieri şi astăzi”, organizat de
Cancelaria Sfântului Sinod la Centrul social-pastoral „Sfânta
Cruce” de la Mănăstirea Caraiman (2 p.);
 22 octombrie 2014, participant la sesiunea internaţională de cercetări
ştiinţifice intitulată „Legislaţie, religie şi libertate”, organizată de
Asociaţia „Conştiinţă şi libertate” din România în colaborare cu
Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor în Sala Drepturilor
Omului din Palatul Parlamentului (2 p.);
 11-13 septembrie 2014, participant la Colocviul Internaţional intitulat
„Le contrôle des Religions par l’État en Europe. Hier et aujourd’hui”,
organizat la Institutul Catolic din Toulouse, Franţa (2 p.);
 10-12 octombrie 2013, participant la cea de-a IV-a ediţie a
„Colocviilor Dionisiane” (Colloqui dionisiani) organizate la Sofia şi
Vidin (Bulgaria) de Universitatea Magna Grecia din Catanzaro
(Italia) în colaborare cu Centrul de Studii Canonice şi Patristice
„Sfântul Dionisie Exiguul” al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
şi cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Sofia (2 p.);.
 10-13 septembrie 2013, participant la cel de-al XXI-lea Congres al
Societății pentru Dreptul Bisericilor Orientale (Société pour le droit
des Eglises Orientales), organizat la Bari, Italia (2 p.);.
 1-3 noiembrie 2011, participant la congresul internaţional „Familia
creştină – o binecuvântare pentru Biserică şi pentru societate”, organizat
de Patriarhia Română la Palatul Patriarhiei din Bucureşti (2 p.);
 22-26 februarie 2011, participant ca reprezentant al Patriarhiei
Române la lucrările Comisiei Inter-ortodoxe Pre-sinodale,
organizată la Chambésy-Geneva (Elveţia) de către Secretariatul
pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod Panortodox (2 p.);
 4-5 noiembrie 2010, participant ca reprezentant al Patriarhiei
Române la conferinţa „Freedom of expression, conscience and
religion”, organizată la Lisabona (Portugalia) de către Centrul NordSud (North-Sud Centre) al Consiliului Europei împreună cu Alianţa
Civilizaţiilor (Alliance of Civilizations) (2 p.);
 30-31 august 2010, participant la prima ediţie a Colocviilor
Dionisiane (Colloqui dionisiani) organizate de Facultatea de Drept
a Universităţii Magna Graecia din Catanzaro, Italia) (2 p.);
 26-28 iunie 2009, participant la a doua Adunare Generală a Euresis:
“Teaching about Religion and State Interaction in Europe:
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Challanges and Perspectives”, organizată în cadrul Facultății de
Teologie a Universității “Aristotel” din Salonic, Grecia (2 p.);
 11 octombrie 2008, participant la Colocviul Internațional
«Immigration et canonicité de l’accueil ecclésial. Accueil par
l’évêque de chrétiens migrants et de leurs communautés», organizat
la Beirut (Liban), de către Facultatea de Drept Canonic a
Universității «La Sagesse» și de către de către Departamentul
«Biserici orientale» a Consorțiului Internațional «Droit Canonique
et Culture» din cadrul Facultății de Drept Canonic a Institutului
Catolic din Paris, în colaborare cu «Agence internationale
diplomatie et opinion publique» (2 p.);
 17-21 septembrie 2008, participant la cel de-al 13-lea Congres
Internațional de Drept Canonic al Consociatio Internationalis
Studio Iuris Canonici Promovendo «Il Ius Divinum nella vita della
Chiesa», organizat la Veneția, Italia (2 p.);
 2-6 iunie 2008, participant la cel de-al 43-lea Congres al Facultății
de Drept Canonic a Universității Pontificale Gregoriene, organizat
la Brescia, Italia (2 p.);
 24-25 ianuarie 2008, participant la Colocviul pentru a 25-a
Aniversare de la promulgarea Codicelui de Drept Canonic (Codex
Iuris Canonici): «La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine
e prospettive nel segno del recente Magistero Pontificio», organizat
de către Consiliul Pontifical pentru Texte Legislative în Aula
Sinodului Episcopilor din Cetatea Vaticanului (2 p.);
 19-22 septembrie 2007, participant la workshop-ul «Libertà di
coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell’Est Europa»,
organizat de către Facultatea de Drept a Universității Alma Mater
Studiorum din Bologna, Italia (2 p.);
 11-16 septembrie 2007, participant la cel de-al XVIII-lea Congres al
Societății pentru Dreptul Bisericilor Orientale (Société pour le droit
des Eglises Orientales), organizat la Cluj-Napoca (2 p.);
 30 mai 2007, participant la colocviul internaționale «La Religion et
le Droit et leur impact dans la société», organizat de către Facultatea
de Teologie Ortodoxă a Universității Ovidius din Constanța (2 p.);
 31 mai 2007, participant la colocviul internațional «La citoyenneté
européenne et la citoyenneté nationale» », organizat de către
Facultatea de Drept a Universității Ovidius din Constanța (2 p.);
 19-20 ianuarie 2007, participant la colocviul internațional «Paix
juste et sécurité humaine», organizat de către Collège Interarmées
de Défense din Paris, Franța (2 p.);
 15-16 mai 2006, participant la colocviul internațional
«L’enseignement du droit canonique Contenu, méthode,
épistémologie», organizat de către Institutul de Drept Canonic din
cadrul Universității din Strasbourg, Franța (2 p.);
 1-3 decembrie 2005, participant la colocviul internațional «La
Relation entre l’évêque et l’Eglise locale: antiques et nouvelles
problèmes dans une perspective oecuménique», organizat de către
Universitatea Pontificală Angelicum din Roma, Italia (2 p.);
 12-18 septembrie 2005, participant la cel de-al XVII-lea Congres al
Societății pentru Dreptul Bisericilor Orientale (Société pour le droit
des Eglises Orientales), organizat la Urbino, Italia (2 p.);
E. Organizator de manifestări ştiinţifice internaţionale:
- organizator al conferinţei internaţionale de drept „Regimul juridic al
libertăţii religioase în Uniunea Europeană: prevederi legale şi
provocări actuale”, care a avut loc în ziua de 9 decembrie 2016 în
Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti (2 p.);
- organizatorul Simpozionului internaţional de drept canonic
„Bunurile Bisericii: ieri şi astăzi”, desfăşurat în zilele de 16-17
pagina 8 din 11

noiembrie 2014 la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” de la
Mănăstirea Caraiman din Buşteni (2 p.).
F. Membru în colectivele de redacție ale unor reviste de
specialitate indexate ERIH:
- membru în colectivul de redacție al revistei Icoana Credinței (2 p.);
- referent științific al revistei Studii Teologice (2 p.);
- referent științific al Editurii Universității din București (2 p.).
G. Premii si distincții academice naționale și internaționale:
 Diploma omagială „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, 19

decembrie 2013 (2 p.);
 Diploma omagială „Părintele Dumitru Stăniloae”, 30 decembrie

2013 (2 p.);
 Diploma omagială „Sfinții Martiri Brâncoveni”, 05 noiembrie

2014 (2 p.);
 Diploma omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur”, 12 noiembrie

2015 (2 p.);
 Diploma omagială „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”, 04

noiembrie 2016 (2 p.).
 Diploma și medalia omagială „2017 – Anul omagial al sfintelor

icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești”, 28 septembrie
2017 (2 p.);

 Diploma și medalia omagială „Justinian Patriarhul”, 02

noiembrie 2017 (2 p.).
Punctaj realizat: 94 puncte
C7.

Suma
indicatorilor

Standardul
minimal:

I.9

20 puncte

(2 puncte /
citare/autor)

• Citări în cărți publicate în edituri prestigioase din străinătate
și din țară, precum și în reviste indexate în BDI
a. recenzii
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

P. URSULESCU, G. Grigoriță, Sfintele și Dumnezeieștile canoane:
între tradiție eclezială și necesitate pastorală. O analiză a izvoarelor
teologiei canonice în actualul context ecleziologic, București, 2017,
432 p., în «Teologia» 2017, nr. 3, pp. 136- 138 ;
E.-I. ROMAN, G. Grigoriță (coord.), Bunurile Bisericii: ieri și
astăzi, Editura Basilica, București, 2016, 567p., în «Teologie și
Viață» 2016, nr. 9-12, pp. 273-276;
L. TURCESCU, G. Grigoriță – L’autonomie ecclésiastique selon la
législation canonique actuelle de l’Église orthodoxe et de l’Église
catholique. Étude canonique comparative (Rome, Gregorian &
Biblical Press 2011), în «Studia Canonica» 47 (2013), pp. 251-254;
G. NEDUNGATT SJ, G. Grigoriță – Il concetto di «Ecclesia sui
iuris». Un’indagine storica, giuridica e canonica, Roma, Città
Nuova, 2007, în «Orientalia Christiana Periodica» 74 (2008), pp.
251-252;
M. PORTARU, G. Grigoriță – Il concetto di «Ecclesia sui iuris».
Un’indagine storica, giuridica e canonica, Roma, Città Nuova,
2007, 159 pag., în «Studii Teologice» 2008, nr. 4, pp. 335-340;
A. TORRES GUTIERREZ, G. Grigoriță – Il concetto di «Ecclesia sui
iuris». Un’indagine storica, giuridica e canonica, Roma, Città
Nuova, 2007, 159 pag., în «Revista Española de Derecho
Canónico» 65 (2006), nr. 161, pp. 1117-1121;
Ş. BARBU, Pr. Lect. dr. S. ŞELARU – Pr. Lect. dr. P. VLAICU (eds.),
Misiunea sacramentală a Bisericii Ortodoxe în context european,
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Editura Basilica, Bucureşti, 2013,464 p., în «Studii Teologice»
2013, nr. 4, pp. 289-293 (citat la p. 290) ;
8.

b. cărți și articole în care există citări
F. BOTTI, Le contenu d’une éventuelle „entente” entre l’Eglise
orthodoxe roumaine et l’Etat italien, în «L’Année canonique» 49
(2007), pp. 223-248 (citat la pp. 224 și 236) (2 p.);

9.

G. GHIRLANDA SJ, Il documento di Ravenna della commissione
mista internazionale cattolici-ortodossi, în «Periodica» 97 (2008),
nr. 4, pp. 541-710 (citat la pp. 569 și 570).

10.

V. PARLATO, Concetto e status di Ecclesia sui iuris. Rito, struttura
ecclesiale, pluralità di tipologie, în «Nicolaus» 35 (2008), nr. 2, pp.
131-156 (citat la p. 131, 133 și 134).

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

G. CIMBALO, Tutela individuale e collettiva delle libertà di
coscienza e modelli di relazione tra Stato e confessioni religiosi nei
paesi dell’Est Europa, în G. CIMBALO – F. BOTTI (ed.), Libertà di
coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell’Est Europa,
Bologna, 2008, pp. 15-29 (citat la pp. 26 și 28).
G. CIMBALO, L’incidenza del diritto dell’Unione europea sul
diritto ecclesiastico – Verso un “Diritto Ecclesiastico” della
Comunità europea, în G. CIMBALO, L’incidenza del diritto
dell’Unione europea sullo studio delle discipline giuridiche nel
cinquantesimo della firma del Trattato di Roma, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2008, pp. 213 – 239 (citat la p. 230).
G. CIMBALO, Contributo allo studio dell’Islam in Europa în «Jura
Gentium» 6 (2009), nr. 2, pp. 126-147 (citat la pp. 135 și 136).
G. CIMBALO, Religioni e diritti umani nelle società in transizione
dell’Est Europa în «Stato, Chiese e pluralismo confesionale»
februarie 2009, pp. 1-22 (citat la p. 9).
P. GEFAELL, Determinazione dello stato di Ecclesiae sui iuris, în
«Iura orientalia» 6 (2010), pp. 109-122 (citat la p. 110).
G.-V. GÂRDAN, Unitatea și autocefalia Bisericii în dialogul
panortodox presinodal, în «Studia Universitatis Babeș-Bolyai –
Theologia Orthodoxa» 56 (2011), pp. 89-98 (citat la p. 92-93).
M. PORTARU, „Patriarh” și „Patriarhie” în epoca sinoadelor
ecumenice, în Autocefalia: libertate și demnitate, București, 2010,
pp. 416- 443 (citat la p. 417, 418, 419).

18.

V. PARLATO, Le Chiese ortodosse in Italia, oggi, în «Studi
urbinati» 61 (2010), nr. 3, pp. 483-501 (citat la p. 495).

19.

G. CIMBALO, Pluralismo confessionale e comunità religiose in
Albania, Bologna, Bononia University Press, 2012 (citat la p. 44).

20.

21.

F. BOTTI, L’esercizio dell’attività sindacale dei ministri di culto
nella Chiesa ortodossa romena în «Stato, Chiese e pluralismo
confesionale» octombrie 2012, pp. 1-31 (citat la pp. 6, 7 și 8).
A. FERNANDEZ-CORONADO GONZALEZ, Marco comparado de la
libertad religiosa en Europa, în «Revista de derecho UNED»
2012, nr. 11, pp. 279-315 (citat la p. 300, 313).

22.

I. MARGA, Armonia canonică dintre sinodalitate și autoritate, în
«Revista teologică» 95 (2013), nr. 4, pp. 125-137 (citat la p. 127 ).

23.

P. VLAICU, Canon și libertate. Împărtășirea continuă din
experiența Bisericii, Cluj-Napoca, 2013 (citat la p. 67).

24.

U. NOWICKA, Specyfika Ustroju Hierarchicznego Katolickich
Kościołów Wschodnich, în «Prawo Kanoniczne» 56 (2013), nr. 1,
pp. 93-115 (citat la pp. 95, 97, 98, 102, 105).
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25.

U. NOWICKA, Kompetencja sądów kościelnych w Polsce do
rozpatrywania spraw wiernych należących do katolickich
Kościołów wschodnich (art. 16 DC) în «Ius Matrimoniale» 18
(2013), pp. 165-179 (citat la p. 167).

26.

G. CIMBALO, Pluralizmi i besimit dhe komunitetet fetare në
Shqipëri, Tirana, 2013 (citat la p. 52 ).

27.

V. PARLATO, Il matrimonio nelle Chiese ortodosse, în «Studi
urbinati» 64 (2013), nr. 1-2, pp. 133-148 (citat la p. 134).

28.

A.M. DEL VECCHIO, I problemi e le sfide della Russia nel mondo
contemporaneo, în «Studi Urbinati» 65 (2014), nr. 4, pp. 455-493
(citat la p. 481).

29.

F. MARTI, Le strutture giurisdizionali sovrametropolitane delle
Chiese cattoliche orientali, spunti per una riflessione circa la loro
natura canonica ed ecclesiologica, în «Ius Ecclesiae» 27 (2015),
nr. 1, pp. 83-103 (citat la pp. 84, 91 și 93).

30.

31.

32.

33.

34.

V. PARLATO, Postulati teologici. Diversità di interpretazioni e di
norme nella Chiesa d’Occidente ed in quella d’Oriente, nel caso
dei secoli, în «Studi Urbinati» 67 (2016), nr. 1-2, pp. 129-160 (citat
la pp. 153 și156).
P.-A. BLEVIN, Les micro-Etats européens. Etude historique,
juridique et fiscale (Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin,
Vatican), Paris, L’Harmattan, 2016 (citat la p. 39).
I.-V. LEB – K. NIKOLAKOPOULOS – I. URSA (coord.), Die
Orthodoxe Kirche in der Selbstdarstellung. Ein Kompendium,
Berlin, 2016 (citat la p. 40).
D.S. RAKITIĆ, Конкордат Краљевине Србије и пројекти
конкордата Краљевине СХС и Краљевине Југославије правноисторијски аспекти односа цркве и државе, Belgrad,
2016 (citat la pp. 3, 181 și 182).
R.S. URSU, Relaciones Estado – Confesiones Religiosas en
Rumanía, Navarra, 2016, (citat la pp. 153, 154, 156, 157, 163 și
271).

35.

V. PARLATO, Commento agli atti del Santo Grande Concilio delle
Chiese Ortodosse, în «Stato, Chiese e pluralismo confessionale»
2017, pp. 1-28 (citat la pp. 2, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 24, 26).

36.

T. NOJEA, Canoanele 13-15 ale Sinodului local I-II
Constantinopol (859-861), în lumina tradiției canonice a Bisericii
Ortodoxe, în «Legea românească» 27 (2017), nr. 4, pp. 78-87 (citat
la pp. 83 și 87).

37.

38.

R. PERȘA, Natura canoanelor și principiile de interpretare a lor în
Dreptul canonic ortodox al secolelor XIX-XX, Cluj-Naoca, 2018,
(citat la p. 69).
L.TROFIN, Aspecte istorice și canonico-juridice în epoca fanariotă,
în «Journal of romanian literary studies» 13 (2018), pp. 230-243
(citat la p. 233)

Punctaj realizat: 76 puncte
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