CURRICULUM VITAE

PACURARIU MIRCEA, preot şi profesor de teologie.
Născut la 30 iulie 1932 în Ruşi, judeţul Hunedoara.
Căsătorit cu Minerva P., ingineră; două fiice, căsătorite.
Adresa: Sibiu, România, Calea Dumbrăvii 21
Studii: la Liceul teoretic (azi Colegiu) "Decebal" din Deva (19431951), la Facultatea de
Istorie din Cluj (1951/52, neterminate), Institutul teologic Universitar din Sibiu (19521956),
cursuri de doctorat la zi, la Institutul teologic din Bucureşti (19561959), care ia conferit
doctoratul. Profesor la Seminarul teologic din Mănăstirea Neamţ (19591961), asistent (1961),
conferenţiar (1970) şi profesor titular (19712002), la catedra de Istoria Bisericii Române la
Institutul teologic din Sibiu (după 1991 "Facultate", în cadrul Universităţii "Lucian Blaga"),
azi profesor consultant; decanul Facultăţii (19922000).
A publicat 20 de cărţi şi peste 700 de studii, articole, recenzii etc. în periodice bisericeşti din
ţară şi de peste hotare. Lucrări în volum: Legăturile Bisericii Ortodoxe Române din
Transilvania cu Ţara Românească şi Moldova în secolele XVIXV1H (teză de doctorat, 1968),
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Manual pentru Seminariile teologice (1972, ed. VI, 2005),
Istoria Bisericii s Ortodoxe Române pentru Facultăţile de Teologie (3 volume, 1981 1982,
ed. II 19911994 şi ed. m sub tipar), începuturile Mitropoliei Transilvaniei (1980), Politica
statului maghiar faţă de Biserica românească din Transilvania în perioada dualismului, 1867
 1918 (1986, cu versiuni în limbile engleză, franceză şi maghiară), Istoria mănăstirii Prislop
(1986), Două sute de ani de învăţământ teologic la Sibiu, 1786  1986 (1987), Istoria Bisericii
româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş (1992), Istoria Bisericii Ortodoxe
Române Compendiu (Chişinău 1993, versiune germană la Erlangen 1994), Basarabia. Aspecte
din istoria Bisericii şi a neamului (1993), Sfinţi dacoromani şi români (1994, ed. II 2000),
Revoluţia românească din Transilvania şi Banat în anii 18481849. Contribuţia Bisericii
(1995), Dicţionarul teologilor români (1996, ed. II 2002, primul de acest gen în literatura de
specialitate), Cărturari sibieni de altă dată (2002), Scurtă istorii a Bisericii Ortodoxe Române
(2002, cu versiune engleză la New York; în curs de traducere în limba greacă) Participant la
numeroase simpozioane cu profil istoric în ţară şi câteva peste hotare. Membru corespondent
al Academiei Române (24 oct. 1997).

