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Curriculum   vitae 
 

 

 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume CIORNEA, Carmen 

Adresă   

Telefon   

E-mail  

Naţionalitate română 

Data naşterii   

  

Perioada 
 

Octombrie 2021 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat 

 
Experienţa profesională 

 
 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

riculum vitae Carmen CIORNEA 

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR Universitatea ,,Ovidius”, Constanța, Facultatea de Teologie Ortodoxă  

 
Universitatea ,,Ovidius”, Constanța, Facultatea de Teologie Ortodoxă, cadru didactic asociat  

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Dionisie Exiguul”, Constanța, profesor titular 

Radioul Arhiepiscopiei Tomisului „Radio Dobrogea”, redactor cultural colaborator 

 

octombrie 2016 - prezent 

LECTOR UNIVERSITAR – CADRU DIDACTIC ASOCIAT 

 

Susținerea cursurilor și a lucrărilor de Istoria literaturii române religioase 1,2; Literatură română religioasă 1,2; 

Limbă română contemporană și a lucrărilor de Psihologia educației. Actualizarea cunoștințelor studenților cu  

privire la conținuturile cursurilor, în conformitate cu bibliografia la zi. 

Universitatea ,,Ovidius”, Constanța, Facultatea de Teologie Ortodoxă, B-dul Mamaia nr.124, aleea Universităţii 

nr.1, tel.: 0241606467, www.univ-ovidius.ro 

Învățământ superior 

 

octombrie 2012 – septembrie 2016 

ASISTENT UNIVERSITAR – CADRU DIDACTIC ASOCIAT 

Susținerea lucrărilor de Istoria literaturii române religioase 1,2; Literatură română religioasă 1,2; Limbă română 

contemporană; Actualizarea cunoștințelor studenților cu privire la conținuturile cursurilor, în conformitate cu 

bibliografia la zi. 

Universitatea ,,Ovidius”, Constanța, Facultatea de Teologie Ortodoxă, B-dul Mamaia nr.124, aleea Universităţii 

nr.1, tel.: 0241606467, www.univ-ovidius.ro 

Învățământ superior 

 

Septembrie 2004 –prezent 

PROFESOR PREUNIVERSITAR TITULAR 

cu gradație de merit (2012-2017) 

Expunerea, explicarea și interpretarea cunoștințelor de Literatură universală, în general, și de Limbă și literatură 

română, în special, cu aplicare la bibliografia de specialitate (la zi) 

 

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Dionisie Exiguul”, Constanța, B-dul Tomis, nr.153, Constanța, 900647, 

www.dionisieexiguul@yahoo.com 

Învățământ liceal 
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Curri 

 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
01 Septembrie 2007-prezent 

REDACTOR CULTURAL COLABORATOR 

Emisiunile „Luceafărul. Cuvânt poetic”, (emisiune săptămânală, de 50 de minute, cu caracter cultural-literar) 

„Corectitudine și greșeală” (rubrică zilnică de 5 minute care se constituia în instrument și sprijin al exprimărilor 

clare și corecte, adecvate exigențelor variantei literare a limbii române) și „Povestiri pentru copii” 

(rubrică de seară, de 5 minute, realizată alături de alți colaboratori) (01.09.2007-31.08.2011). 

Emisiunea „Judecata mieilor” (01.09.2014- 01.02.2015, emisiune săptămânală, de 50 de minute, cu caracter 

istoric-teologic-literar). 

Radio „Dobrogea”, Radioul Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, www.radiodobrogea@gmail.com 

Realizarea unor emisiuni radio cu caracter cultural. 

Cultural 

 

01.09.2001-01.09.2004 

PROFESOR PREUNIVERSITAR TITULAR 

Expunerea, explicarea și interpretarea cunoștințelor de Literatură universală în general și de 

Limbă și literatură română în special, cu aplicare la bibliografia de specialitate (la zi) 

Grupul Școlar Industrial „Vasile Pârvan”, Constanța 

Învățământ liceal 

 

01.09.2000-01.09.2001 

PROFESOR PREUNIVERSITAR SUPLINITOR 

Expunerea, explicarea și interpretarea cunoștințelor de Limbă și literatură română în special, cu aplicare la 

bibliografia de specialitate (la zi) 

Școala Generală „Ion Jalea”, Constanța 

Învățământ gimnazial 

 

01.09.1999-01.09.2000 

PROFESOR PREUNIVERSITAR SUPLINITOR 
Expunerea, explicarea și interpretarea cunoștințelor de Literatură universală în general și de 

Limbă și literatură română în special, cu aplicare la bibliografia de specialitate (la zi) 

Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța 

Învățământ liceal 

 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ /furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ /furnizorului de formare 

 
 
 

 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 
 
 
 

culum vitae Carmen CIORNEA 
 

 

 

 
STUDII DOCTORALE 

 

Octombrie 2018 – prezent 
Doctorand anul III - https://www.univ-ovidius.ro/images/2019/doctorat/scoli_doctorale/Lista%20drd.%202020- 

2021%20SDSUmaniste.pdf 

Școala Doctorală de Științe Umaniste, domeniul Filologie 

 

Universitatea „Ovidius” Constanţa, B-dul Mamaia nr.124, aleea Universităţii nr.1, tel.: 0241606467, www.univ- 

ovidius.ro ; 

 
 

Octombrie 2012 – octombrie 2015 

Diplomă de Doctor – Titlul Ştiinţific de Doctor în domeniul Teologie, cu calificativul Excelent/ summa cum 

laude, conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Çtiințifice nr. 3209 din 23.02.2016 

Tratare interdisciplinară teologică-literară și istorică; titlul tezei: „Părintele Daniil (Sandu Tudor)-o microistorie a 

rezistenței Bisericii Ortodoxe Române sub totalitarismul comunist” Facultatea de Teologie Ortodoxă/Școala  

Doctorală de Teologie, domeniul Teologie 

Universitatea „Ovidius” Constanţa, B-dul Mamaia nr.124, aleea Universităţii nr.1, tel.: 0241606467, www.univ- 

ovidius.ro ; 

 
 

 
STUDII POSTUNIVERSITARE 

 

Octombrie 2014 – iunie 2016 

Diplomă de Master în Teologie 

Specialitatea „Teologie Ortodoxă. Strategii de comunicare” 

 
Universitatea „Ovidius” Constanţa, B-dul Mamaia nr.124, aleea Universităţii nr.1, tel.: 0241606467, www.univ- 

ovidius.ro ;Facultatea de Teologie, Master; 

 
Octombrie 2005 – iunie 2007 

Diplomă de Master în Filologie 

Specialitatea „Românistică” 

 

Universitatea „Ovidius” Constanţa, B-dul Mamaia nr.124, aleea Universităţii nr.1, tel.: 0241606467, www.univ- 

ovidius.ro ;Facultatea de Litere, Master; 
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http://www.radiodobrogea@gmail.com/
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Curriculum vitae Carmen CIORNEA 

 

Perioada2009-2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a gradului didactic I cu media generală 10 
Disciplinele principale studiate/ Limba și literatura română; Pedagogie școlară, Metodica predării specialității cu abordări interdisciplinare și de 

competențe profesionale dobândite creativitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Universitatea „Ovidius” Constanţa, B-dul Mamaia nr.124, aleea Universităţii nr.1, tel.: 0241606467, www.univ- 

ovidius.ro; 

 

Perioada26-31 august 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a gradului didactic II 
Disciplinele principale studiate/ Limba și literatura română; Pedagogie școlară, Metodica predării specialității cu abordări interdisciplinare și de 

competențe profesionale dobândite creativitate 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Universitatea „Ovidius” Constanţa, B-dul Mamaia nr.124, aleea Universităţii nr.1, tel.: 0241606467, www.univ- 

ovidius.ro; 

Perioada24-29 august 2001 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a definitivării în învățământ 
Disciplinele principale studiate/ Limba și literatura română; Pedagogie școlară, Metodica predării specialității cu abordări interdisciplinare și de 

competențe profesionale dobândite creativitate 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Universitatea „Ovidius” Constanţa, B-dul Mamaia nr.124, aleea Universităţii nr.1, tel.: 0241606467, www.univ- 

ovidius.ro; 

 

Perioada 
Septembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate/ Certificat de competență lingvistică, C1 

competențe profesionale dobândite 
Limba și literatura engleză

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea „Ovidius” Constanţa, B-dul Mamaia nr.124, aleea Universităţii nr.1, tel.: 0241606467, www.univ- 

ovidius.ro ; 

Perioada23-29 august 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de formator 

Disciplinele principale studiate/ Curs de formare pentru activități nonformale, secțiunea profesori și studenți; Oratorie, dezbatere și retorică; 

competențe profesionale dobândite Pedagogie școlară, Metodica predării activităților nonformale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Casa Corpului Didactic Bacău, Ministerul Tineretului și Sportului, Ardor Moldova 

Perioada
martie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat POSDRU/84/6.1/S/49774 

Disciplinele principale studiate/ Cursul de formare „Dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru grupurile vulnerabile” în cadrul Proiectului 

competențe profesionale dobândite „Economia socială-șanse reale pentru o viață mai bună!”, POSDRU/84/6.1/S/49774 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Fundația „Inima pentru Inimă” și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

furnizorului de formare 

4-7 octombrie 2012 
PerioadaCertificat de absolvire 

Calificarea / diploma obţinută Curs avansat în dezbateri, secțiunea profesori din cadrul proiectului „TINERII ÎN VIAȚA COMUNITĂȚII, 

Disciplinele principale studiate/ COMUNICARE SOCIALĂ”, 
competențe profesionale dobândite CASA CORPULUI DIDACTIC BACĂU și ARDOR Moldova. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Februarie - mai 2012 
PerioadaCertificat de absolvire POSDRU/87/1.3/S/62536 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate/ Programul de formare continuă „Abilitare pe curriculum”(89 ore, 25 CPT), în cadrul Proiectului „Formarea 

competențe profesionale dobândite 
continuă a profesorilor de Limba română, engleză și franceză în societatea cunoașterii”, contract de finanțare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

POSDRU/87/1.3/S/62536 

Universitatea din București- Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

 

PerioadaFebruarie - mai 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire, contract de finanțare POSDRU/87/1.3/S/62536 
Disciplinele principale studiate/ Programul de formare continuă „Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a 

competențe profesionale dobândite elevilor”(89 ore, 25 CPT), în cadrul Proiectului „Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză și 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

franceză în societatea cunoașterii”, contract de finanțare POSDRU/87/1.3/S/62536 

Universitatea din București- Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

 

Perioada21 -22 aprilie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
Disciplinele principale studiate/ Seminarul de formare „Introducere în tehnicile de argumentare și dezbatere”, din cadrul proiectului „Tinerii 

competențe profesionale dobândite dezbat”, desfășurat la Galați 

http://www.univ-ovidius.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/
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Curriculum vitae Carmen CIORNEA 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

M.E.C.T.S., ISJ Constanța 

 

STUDII UNIVERSITARE 

PerioadaOctombrie 2017-iunie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Absolventă de Facultate; Licențiată în Teologie; media licență:10 (zece) 

Disciplinele principale studiate/ Facultatea de Teologie; Specializarea: „Teologie Ortodoxă-Asistență Socială” 

competențe profesionale dobândite Universitatea „Ovidius” Constanţa, B-dul Mamaia nr.124, aleea Universităţii nr.1, tel.: 0241606467, www.univ- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / ovidius.ro; 

http://www.univ-ovidius.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/
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Curriculum vitae Carmen CIORNEA 

 

furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 

Aptitudini şi competenţe personale 

Limba(i) maternă (e) 

 

Limba(i) străină (e) cunoscută(e) 

Autoevaluare 

 

 

 

 

Competențe şi abilităţi sociale
Comunicarea foarte bună cu membri colectivelor în care îmi desfășor activitatea; Capacitate mare 

de lucru în echipă; toleranță și înțelegere. 

 
Competenţe şi aptitudini organizatoricePreședinte Aria ASCIOR Dobrogea (2019 –prezent), Președinte ARDOR Dobrogea (Asociația regională de 

dezbateri, oratorie și retorică, Dobrogea 2012-2018), Șef de catedră (2004-prezent); Membru al Consiliului de 

Administrație al Seminarului Teologic Ortodox(2006 -2015); responsabil CEAC(2008- prezent), Consilier de 

imagine al Seminarului Teologic Ortodox (2006- prezent), responsabil al ariei curriculare ,,Limbă şi 

comunicare’’(2004-2015). 

Organizator și coordonator al numeroase conferințe/simpozioane spectacole, expoziţii, concerte, la nivel  

Competenţe şi aptitudini tehniceinternațional, naţional sau interjudeţean. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului 
Utilizare bună PC, tehnoredactare computerizată etc.Microsoft office (word, excel, PowerPoint, Access) 

Competenţe şi aptitudini artistice Coordonator al Cercului Teatral „Sf. Dionisie Exiguul” , înființat din 2005, cu care am susținut numeroase 

spectacole, expoziţii, concerte, simpozione la nivel naţional sau interjudeţean. În fiecare an şcolar (2005-și în 

prezent) s-au desfăşurat activităţi extracurriculare la nivelul catedrei cu impact internațional, național, județean și  

local: programul cultural-artistic „Omagiu lui Eminescu”, programe speciale de Crăciun intitulate „Sărbătorile-au 

venit!” și de Paști „ În așteptarea mieilor”, „Minunata lume a basmelor lui Creangă”, „Ziua limbii române”, 

„Deșteaptă-te, române!” , „Rapsodiile primăverii”. 

Coordonator al Cercului de creație literară „Arheologia simțirii”; membrii acestuia au obținut premii la numeroase 

concursuri naționale, județene și locale. 

Trainer al clubului de dezbateridin cadrul Facultății de Teologie, Universitatea „Ovidius” Constanța și din cadrul 

Seminarului Teologic Ortodox (2010-prezent) și membrii acestor cluburi obținând numeroase premii în 

competițiile naționale, interjudețene, județene și locale. 

Autoare a volumelor de versuri „Voia semnelor” și „„(Dez)legarea ochilor”, precum și a dramelor religioase: 
„Sfântul Apostol Andrei, Cel Întâi Chemat”, „Irozii” „Ispita”, „Minunile Sfântului Apostol Andrei” etc. care au  

fost puse în scenă la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, Teatrul Național Constanța, Muzeul de Artă ș.a. 

Membră a Cenaclului Qpoem din 2016. 
Premii/Distincții 

Diploma Omagială în semn de prețuire și recunoștință pentru merite deosebite în apărarea credinței ortodoxe, 

a demnității și a valorilor satului românesc, dată în Reședința Patriarhală din București, în anul mântuirii 

2019, ziua 21 de către † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 

Diploma de onoare a Uniunii Scriitorilor - Filiala ,,Dobrogea’’ pentru reflectarea constantă şi obiectivă a 

activităţii Filialei în emisiunile radio realizate la Radio ,,Dobrogea’’, unde activez în calitate de redactor cultural 

Activitatea științifică și de cercetare 
colaborator. 

 

2014-prezentCercetător acreditat CNSAS 

Septembrie 2007-prezent Redactor cultural colaborator la Radio „Dobrogea”, postul de radio al Arhiepiscopiei Tomisului 
Septembrie 2009Coordonator de redacție și tehnoredactor al revistei semestriale „Lumina lui Hristos de la Malul Mării” a 

Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Dionisie Exiguul 
2011-2012Redactor colaborator al publicației locale „Ziua de Constanța” 
1999-2006Colaborator temporar al Canalelor de televiziune locală  „TV Neptun” , „57+”, „MTC”,. 

4-23 iulie 2014Coordonator al Proiectului „Participarea tinerilor din judeţul Constanţa la concursul regional de dezbateri 

academice”, în calitate de președinte Ardor Dobrogea, proiect finanțat de MTS ca urmare a câștigării concursului  

de proiecte locale organizat de DJST Constanța. 

 
 
Octombrie1994-iunie 1998 
Absolventă de Facultate; Licențiată în Filologie; media licență 9,75 (nouă 75%) 

Facultatea de Litere și Teologie; 

Universitatea „Ovidius” Constanţa, B-dul Mamaia nr.124, aleea Universităţii nr.1, tel.: 0241606467, www.univ- 

ovidius.ro ; 

 

STUDII PREUNIVERSITARE 

Septembrie 1990-iunie 1994 

Diploma de bacalaureat 

Cursuri liceale teoretice și de specialitate 

Liceul Sanitar Constanța 

 
 
 

Română 

 
Engleză, franceză 

Înțelegere Vorbire Scriere 

Ascultare /Citire Participare la conversație/ 

Discurs oral 

Exprimare scrisă 

Foarte bună/Foarte bună Bună/Bună Bună 

Bună/ Bună Bună/Bună Satisfăcătoare 

 

 

http://www.univ-ovidius.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/
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Curriculum vitae Carmen CIORNEA 

 

24-27 octombrie 2013Partener și organizator al proiectului „TINERII ÎN VIAȚA COMUNITĂȚII -CONCURSUL NAȚIONAL DE 

DEZBATERI ACADEMICE” în calitate de președinte ARDOR Dobrogea, alături de Ministerul Educației 

Naționale, ISJ Bacău, CCD Constanța și Bacău, ARDOR Moldova, CNE și ARDOR Oltenia, desfășurat la Slănic- 

Moldova. 

 

1-20 septembrie 2013Coordonator al Proiectului „Participarea tinerilor din judeţul Constanţa la concursul regional de dezbateri 

academice”, în calitate de președinte Ardor Dobrogea, proiect finanțat de MTS ca urmare a câștigării concursului 

de proiecte locale organizat de DJST Constanța. 

8-11 noiembrie 2012Partener și organizator al proiectului „COMPETIȚIA NAȚIONALĂ DE DEZBATERI WORLD SCHOOLS- 

2012” în calitate de președinte ARDOR Dobrogea, alături de ARDOR Moldova, CNE și ARDOR Oltenia, 

desfășurat la Slănic-Moldova 

Organizator și membru al comisiei de jurizare din cadrul proiectului FORUMUL NAȚIONAL DE 
09-13 iulie 2012DEZBATERI AL C.N.E.-2012, în parteneriat cu ARDOR Moldova, CNE, ARDOR Oltenia, desfășurat la Izvoru  

Mureșului 
 

Iunie 2012Colaborator al Proiectului Național „În lumea basmului (Concurs Național de creație literară)”, cuprins în 

Calendarul activităților educative naționale, Nr. 30644/21.02.2012, A4; Domeniul cultural-artistic 

 

Iunie 2012 19-20 mai 2012Arbitru și organizator la Concursul regional „Dezbate și implică-te!”, desfășurat în Constanța, Colegiul Național 
Pedagogic „Constantin Brătescu” înregistrat cu nr. 320 în CAERI 

2012 

 

24 martie 2012Asistent, evaluator și organizator la concursul interdisciplinar „Cultură și spiritualitate românească”, etapa 

județeană; 

 
16-19 mai 2010Membru organizator al Olimpiadei de Limbă, Comunicare și Literatură română - etapa internațională, 

desfășurată la Constanța; 

 
Mai 2005Realizator de programe la Concursul de limbă și literatură română „Mihai Eminescu”, etapa internațională, 

desfășurat la Constanța. 
 

VOLUME DE AUTOR UNIC(10) 

 

Cărţi cu caracter ştiinţific/ cursuri universitare în 

domeniul Științe umaniste (6):Hieroschemamonk Daniil Sandu Tudor – mystical poet, București: Editura Eikon (Editură acreditată CNCS, 

categoria B), 2021, înregistrată cu ISBN: 978-606-49-0502-4, 208p. https://www.librariaeikon.ro/spiritualitate-
religie/1044-hieroschemamonk-daniil-sandu-tudor-mystical-poet.html 

 

Priest Daniil Sandu Tudor – a microhistory of the resistance during the communist totalitarianism, (Ungaria), 

Budapesta: AB-ART Publishing House, 2020, 358 p, înregistrată cu ISBN: 978-615-6033-25-3. 

http://nektar.oszk.hu/en/manifestation/3815043 

 

„Să nu fiți căldicei!” Sandu Tudor și întemeierea Rugului Aprins (1940-1952), prefață dr. Marius OPREA, cuvânt 

înainte Pr. Nicolae BORDAȘIU, București: Editura Eikon, 2018, înregistrată cu ISBN 978-606-711-943-5; 420 p; 

https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/CIP/Bibliografia%20cartilor%20in%20curs%20de%20aparitie%20- 

%20CIP%20decembrie%202018.pdf 

https://www.amazon.de/caldicei-intemeierea-Rugului-Aprins-1945-1952/dp/6067119439 ; 

https://bibliotecamm.ebibliophil.ro/mon/%E2%80%9Esa-nu-fiti-caldicei%E2%80%9D-sandu-tudor-si- 

intemeierea-rugului-aprins-1940-1952-dx2454sd 

 

Sandu Tudor și asociațiile studențești creștine din România interbelică, prefață dr. Nicușor NACU, București: 

Editura Eikon, 2017, înregistrată cu ISBN 978-606-711-708-0; 364 p. https://ixtheo.de/Record/1745687580 /; 

https://www.trinitas.tv/sandu-tudor-si-asociatiile-studentesti-crestine-din-romania-interbelica/; 

https://www.amazon.com/asociatiile-studentesti-crestine-interbelica-Romanian/dp/6067117088 

 

Chipul Rugului Aprins, prefață Marius VASILEANU, București: Editura Eikon, 2015, înregistrată cu ISBN 978- 

606-711-273-3; 298p https://www.amazon.com/Chipul-rugului-aprins-Romanian-Ciornea/dp/6067112736 

https://www.libhumanitas.ro/carmen-ciornea-chipul-rugului-aprins-eikon-2018.html; 

https://www.librariabizantina.ro/chipul-rugului-aprins-carmen-ciornea.html; 

https://www.fericiticeiprigoniti.net/anunturi/2190-chipul-rugului-aprins-aparitie-de-carte. 

 
 
 
 

 
Cărţi de autor cu caracter artistic (4) 

 

Chipul „Rugului Aprins” dăltuit în memoria vie a ucenicilor, prefață Nechita RUNCAN, Editura Vasiliana ʼ98, 

(Editură acreditată CNCS, categoria C), Iași, 2014, înregistrată cu ISBN 978-973-116-387-1; 119p 

https://bibliotecamm.ebibliophil.ro/mon/chipul-rugului-aprins-daltuit-in-memoria-vie-a-ucenicilor-wjxty37k 

.https://www.targulcartii.ro/carmen-ciornea/chipul-rugului-aprins-daltuit-in-memoria-vie-a-ucenicilor-vasiliana- 

98-2014-2745334 

 

Voia semnelor, postfață Christian CRĂCIUN, Pitești: Editura Rocart, editor Călin Vlasie, 2020, , înregistrată cu  

ISBN:978-606-95092-2-7, 144 p. (domeniu: ficțiune/poezie). https://www.editurarocart.ro/carti/carmen-ciornea- 

voia-semnelor/ https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/CIP/CIP_octombrie_2020_site.pdf 
 

Dez)legarea ochilor, prefață Anastasia DUMITRU, Editura Ex Ponto, Constanța, 2017, înregistrată cu ISBN 978- 

606-598-568-1; 102p. (domeniu: ficțiune/poezie) https://www.infopress.tv/lansare-de-carte-carmen-ciornea/ ; 

https://parnas21.blogspot.com/2018/09/carmen-ciornea-dezlegarea-ochilor.html 

 

Argumentele unei generații, Brăila: Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2014, înregistrată cu ISBN 978-606-671-662- 

8, 142 p. (domeniul.științelor educației/ materiale didactice, activități extrașcolare, teatru); 

https://www.librariaeikon.ro/spiritualitate-religie/1044-hieroschemamonk-daniil-sandu-tudor-mystical-poet.html
https://www.librariaeikon.ro/spiritualitate-religie/1044-hieroschemamonk-daniil-sandu-tudor-mystical-poet.html
http://nektar.oszk.hu/en/manifestation/3815043
https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/CIP/Bibliografia%20cartilor%20in%20curs%20de%20aparitie%20-%20CIP%20decembrie%202018.pdf
https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/CIP/Bibliografia%20cartilor%20in%20curs%20de%20aparitie%20-%20CIP%20decembrie%202018.pdf
https://www.amazon.de/caldicei-intemeierea-Rugului-Aprins-1945-1952/dp/6067119439
https://bibliotecamm.ebibliophil.ro/mon/%E2%80%9Esa-nu-fiti-caldicei%E2%80%9D-sandu-tudor-si-intemeierea-rugului-aprins-1940-1952-dx2454sd
https://bibliotecamm.ebibliophil.ro/mon/%E2%80%9Esa-nu-fiti-caldicei%E2%80%9D-sandu-tudor-si-intemeierea-rugului-aprins-1940-1952-dx2454sd
https://www.cel.ro/carti/sandu-tudor-si-asociatiile-studentesti-crestine-din-romania-interbelica-pNiExNTcn-l/
https://www.cel.ro/carti/sandu-tudor-si-asociatiile-studentesti-crestine-din-romania-interbelica-pNiExNTcn-l/
https://www.trinitas.tv/sandu-tudor-si-asociatiile-studentesti-crestine-din-romania-interbelica/
https://www.amazon.com/asociatiile-studentesti-crestine-interbelica-Romanian/dp/6067117088
https://www.amazon.com/Chipul-rugului-aprins-Romanian-Ciornea/dp/6067112736
https://www.libhumanitas.ro/carmen-ciornea-chipul-rugului-aprins-eikon-2018.html
https://www.librariabizantina.ro/chipul-rugului-aprins-carmen-ciornea.html
https://www.fericiticeiprigoniti.net/anunturi/2190-chipul-rugului-aprins-aparitie-de-carte
https://bibliotecamm.ebibliophil.ro/mon/chipul-rugului-aprins-daltuit-in-memoria-vie-a-ucenicilor-wjxty37k
https://www.targulcartii.ro/carmen-ciornea/chipul-rugului-aprins-daltuit-in-memoria-vie-a-ucenicilor-vasiliana-98-2014-2745334
https://www.targulcartii.ro/carmen-ciornea/chipul-rugului-aprins-daltuit-in-memoria-vie-a-ucenicilor-vasiliana-98-2014-2745334
https://www.editurarocart.ro/carti/carmen-ciornea-voia-semnelor/
https://www.editurarocart.ro/carti/carmen-ciornea-voia-semnelor/
http://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/CIP/CIP_octombrie_2020_site.pdf
https://www.infopress.tv/lansare-de-carte-carmen-ciornea/
https://parnas21.blogspot.com/2018/09/carmen-ciornea-dezlegarea-ochilor.html
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https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/BN_CAH/CAH%2014_2016.pdf (vezi p. 94) 

https://www.worldcat.org/title/argumentele-unei-generatii/oclc/1016804437&referer=brief_results 

https://www.targulcartii.ro/carmen-ciornea/argumentele-unei-generatii-sfantul-ierarh-nicolae-2014-2736051 

 

Judecata mieilor, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2012, înregistrată cu ISBN 978-606-577-769-9(domeniu: 

științelor educației/ materiale didactice, activități extrașcolare: scenete, povestiri). 

https://www.worldcat.org/title/judecata-mieilor-scenete-povestiri/oclc/895397941&referer=brief_results 

 

PARTICIPĂRI ȘTIINȚIFICE 

a) CONFERINȚE INTERNAȚIONALE 

The 10th Scholarly Meeting on the Dialogue between Science and Theology”, Virtual International Conference, 

3-10 noiembrie 2019organized by the RCDST – România, the Ovidius University of Constanta. Romania in association and 

partnership with academic institutions and research centers from Slovakia, Pakistan, Switzerland, Poland, India,  

Egypt, Uganda , Jordan, Turkey, Argentina, USA, Canada, Germany; http://dialogo-conf.com/actual- 

conferences-and-papers/ 

 

Festivalul internațional ”Corona Carpatica” – Zilele Revistei Cronograf”, Satu Mare, organizat de Revista de cultură și atitudine 

5-8 septembrie 2019 ”Cronograf” în parteneriat cu Consiliul Județean și Centrul de creație și de păstrare a tradițiilor din Satu Mare. 

http://actualitateasm.ro/stiri/104099-festivalul-international-corona-carpatica-zilele-revistei-cronograf-la-cetatea- 

ardud/?fbclid=IwAR2SHjit7xDz4dRRHYeOQqblVlerlw4iDZ2sG_hqjMYo8fpJWEcKy3MwKLI 

 

„Sandu Tudorʼs point of view about the reform of the julian calendar and the orthodox church tradition” – 5-

6 iulie 2018International Conference „Cross-Cultural knowledge exchange. Interactions between Law, Education, Tourism & 

Culture”, Ovidius University of Constanta, Senate Hall, organizers: Ovidius University of Constanta (Faculty of 

Law and Administrative Sciences) and Romanian Foundation for Business Inteligence, July 5th – 6th, 2018. 

 

„Students of «The Burning Altar» in a christian paradigm” – Sea 14 International Conference „Advances in 

27-28 aprilie 2018science, innovation and management”, organizers: The Roamnian Academy, Iași Branch, „Gheorge Asachi” 

Technical University of Iași and Romanian Foundation for Business Inteligence, Iași, Romania; 

http://seaopenresearch.eu/job/sea14/ 

 

„Educating student in «The Burning Altar» movement” and „„Father Ivan Kulighin – religious education as the 

22-31 august 2017preservation of humanity” – 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & 

ARTS SGEM 2017, organized by the most distinguished world Academies of Sciences, many Universities, 

Associations and Scientific Centers from all over the world., Albena, Bulgaria; 

https://www.sgemsocial.org/index.php 

 

„«Floarea de Foc» («Fire Flower») – Sandu Tudorʼs newspaper” – International Conference „Cross-Cultural 

8-9 iulie 2017knowledge exchange. Interactions between Law, Education, Tourism & Culture”, Ovidius University of 

Constanta, Senate Hall, organizers: Ovidius University of Constanta (Faculty of Law and Administrative Sciences) 

and Romanian Foundation for Business Inteligence, July 8th – 9th, 2017; 

https://seaopenresearch.eu/job/sea12; 

 

„Patriarhul Justinian Marina și regimul comunist din România”, Conferință organizată de Episcopia Ortodoxă a 

20 mai 2017Spaniei și Portugaliei, Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Mucenic Sebastian”, Donostia San Sebastian, Spania; 

 

Aseceristul Sandu Tudor între etnocentrism și universalism” – Sesiunea științifică a Departamentului Istoria 
27-28 aprilie 2017Românilor, Universală și Arheologie, ediția a IV-a, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și 

Filozofie, Chișinău, 27-28 aprilie 2017 

http://istorie.usm.md/wp-content/uploads/2017/04/Program_final.pdf; http://jurnaltv.md/ro/news/2017/5/1/in- 

memoriam-gheorghe-palade-10281654/ 

 

„The publicist Sandu Tudor. The paradox of the reception of the director of the newspaper «The faith»” – 

3-4 decembrie 2016International Conference of the NORD events „Rethinking Global Space, Culture and Change in Organizations”, 

Sâmbăta Academy, December 3rd-4th, 2016, organizers: Transilvania University of Brașov, ”Lucian Blaga” 

University of Sibiu (Faculty of Theology) and Romanian Foundation for Business Inteligence. 

http://seaopenresearch.eu/testimonial-view/nord-4/ 

 

The moral-social mesage of the Burning Altar movement” – International Conference „Spirituality and creativity” 

1-4 decembrie 2016– fusion between Social Sciences, Arts, Theology, Engineering & Management, organizers: Transilvania 

University of Brașov, ”Lucian Blaga” University of Sibiu (Faculty of Theology) and Romanian Foundation for 

Business Inteligence, Brașov, Sâmbăta de Sus, 1st to 4th december 2016. 

http://seaopenresearch.eu/hub-4-0/ 

 

„Anthim the Iberian based on the recollections of the Burning Altar’s coryphaei” - International Symposium „St. 

15-18 septembrie 2016Anthim the Iberian († 1716) the european and caucasian culture and spirituality late 17TH century and early 18TH  

century”, organizing institutions: Academy of Romanian Scientists Georgian National Academy of Sciences, 

Centre for Religious and Juridical-Canonical Study and Research of the Three Monotheistic Religions: Mosaic, 

Christian and Islamic (Ovidius University of Constanta Romania), in collaboration with the University of Silesia 

in Katowice (Poland), Constanța-Râmnicu-Vâlcea, România 

http://www.aosr.ro/wp-content/uploads/2015/04/OVIDIUS.Sept_.Program-2016.pdf 

 

„Dialogul interreligios și intercultural în contextul general al vieții universitare din primul deceniu interbelic. 

1-2 Iunie 2016Y.M.C.A., F.M.S.C., A.S.C.R. și U.N.S.C.R. – organizații studențești interbelice în căutarea creștinismului ca 

modus vivendi integrator” - „Inter-religiosus and inter-cultural dialogue in a pluralistic world. Philosophical and 

Theological Perspectives”, International Conference organizing institutions: Faculty of Theology „Ovidius”  

University from Constanta, The „Gheorghe Zane” Institute for Economic and Social Research, Romanian Academy, 

Iasi Branch, Center for Studies and Interreligious and Intercultural Dialog and Archiepiscopate of Tomis, , 

Constanța, România; 

https://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/BN_CAH/CAH%2014_2016.pdf
https://www.worldcat.org/title/argumentele-unei-generatii/oclc/1016804437%26referer%3Dbrief_results
https://www.targulcartii.ro/carmen-ciornea/argumentele-unei-generatii-sfantul-ierarh-nicolae-2014-2736051
https://www.worldcat.org/title/judecata-mieilor-scenete-povestiri/oclc/895397941%26referer%3Dbrief_results
http://dialogo-conf.com/actual-conferences-and-papers/
http://dialogo-conf.com/actual-conferences-and-papers/
http://actualitateasm.ro/stiri/104099-festivalul-international-corona-carpatica-zilele-revistei-cronograf-la-cetatea-ardud/?fbclid=IwAR2SHjit7xDz4dRRHYeOQqblVlerlw4iDZ2sG_hqjMYo8fpJWEcKy3MwKLI
http://actualitateasm.ro/stiri/104099-festivalul-international-corona-carpatica-zilele-revistei-cronograf-la-cetatea-ardud/?fbclid=IwAR2SHjit7xDz4dRRHYeOQqblVlerlw4iDZ2sG_hqjMYo8fpJWEcKy3MwKLI
http://seaopenresearch.eu/job/sea14/
https://www.sgemsocial.org/index.php
https://seaopenresearch.eu/job/sea12
http://istorie.usm.md/wp-content/uploads/2017/04/Program_final.pdf
http://jurnaltv.md/ro/news/2017/5/1/in-memoriam-gheorghe-palade-10281654/
http://jurnaltv.md/ro/news/2017/5/1/in-memoriam-gheorghe-palade-10281654/
http://seaopenresearch.eu/testimonial-view/nord-4/
http://seaopenresearch.eu/hub-4-0/
http://www.aosr.ro/wp-content/uploads/2015/04/OVIDIUS.Sept_.Program-2016.pdf
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http://constantaconferenc.wixsite.com/2016/programme 

 

„The relation between the immanence and transcendence within the religious imaginary in Sandu Tudor’s 

akathist-hymns. The cross-motif in Sandu Tudor’s norm-poem”, Virtual International Conference on the Dialogue 

3 martie 2016between Science and Theology, Cosmology, Life and Anthropology, «The concepts of „transcendence” and „ 

immanence” in Philosophy and Theology», 

 

„Paradoxurile receptării lui Sandu Tudor din anii celui de-al Doilea Război Mondial” – Simpozion Internațional 

„Consecințe ale celui de-al Doilea Război Mondial asupra spațiului românesc”, organizat de Academia Română – 

30 octombrie 2015Filiala Iași, Centrul de Istorie și Civilizație Europeană, Iași, Sala mică a filialei Iași a Academiei Române. 

http://zai.acadiasi.org/manifest%C4%83ri-2015/simpozionul-%E2%80%9Econsecin%C5%A3e-ale-celui-de-al- 

doilea-r%C4%83zboi-mondial-asupra-spa%C5%A3iului 

 

„Anthropological structures of the religious imaginary in Sandu Tudor's norm – poem, The Akatist of our Allpious 

Father St. Demetrius The New, Keeper of oxen in Basarabov”, The First Virtual International Conference on the 

6-11 noiembrie 2014Dialogue between Science and Theology, Cosmology, Life and Anthropology; 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2545840 

 

b)CONFERINȚE NAȚIONALE 

 

5 iunie 2019„Necesitatea valorilor creștine în contextul secularizării” – Conferința Națională organizată în parteneriat cu 

Asociația pentru Civilizația Ortodoxă (ASCIOR), Arhiepiscopia Tomisului, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. 

Cuvios Dionisie Exiguul”, Constanța și Radio Dobrogea; organizator principal (https://www.cugetliber.ro/stiri- 

eveniment-eveniment-important-la-arhiepiscopia-tomisului-376600; 

https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/conferinta-necesitatea-valorilor-crestine-contextul-secularizarii- 

158482.html) 

 

28-29 martie 2019 Acceptarea puterii sau puterea acceptării? Dileme şi provocări ale studenţilor arhitecţi arestaţi în lotul „Rugul 

Aprins” (1958)”- Conferința Națională „Comunismul Românesc” organizată de Consiliul Național pentru 

Studierea Arhivelor Securității în parteneriat cu Facultatea de Istorie a Universității din București, ediția a IX-a. 

http://www.cnsas.ro/documente/cncr/PROGRAM%20CNCR%20IX%2028-29%20MARTIE%202019.pdf 

 

30 august 2018„Umbrele Securității”  – Conferința Națională organizată în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă 

„Sfântul Apostol Andrei”, Universitatea „Ovidius” Constanța, Arhiepiscopia Tomisului, Seminarul Teologic 

Ortodox „Sf. Cuvios Dionisie Exiguul”, Constanța și Radio Dobrogea; co-organizator 

(https://www.cugetliber.ro/stiri-social-umbrele-securitatii-au-ajuns-pana-la-constanta-356735; 

https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/conferinta-umbrele-securitatii-1948-2018-157265.html; 

https://www.telegrafonline.ro/conferinta-nationala-umbrele-securitatii-19482018 ) 
 

„Arhimandritul Sofian Boghiu și taina Rugului Aprins” – Conferința Națională organizată de Facultatea de 
14 mai 2018

Teologie Ortodoxă „Sfântul Apostol Andrei”, Universitatea „Ovidius” Constanța, în parteneriat cu Arhiepiscopia  

Tomisului, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Cuvios Dionisie Exiguul”, Constanța și Radio Dobrogea.  

https://www.trinitas.tv/conferinta-arhimandritul-sofian-boghiu-si-taina-rugului- 

aprins/;http://ziarullumina.ro/conferinta-dedicata-martirilor-din-temnitele-comuniste-133556.html; 

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/cultura/curtea-brancoveneasca-din-constanta-conferinta-arhimandritul-sofian- 

boghiu-si-taina-rugului-aprins-cine-participa-658897.html; 

https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/conferinta-arhimandritul-sofian-boghiu-taina-rugului-aprins- 

156725.html 

„Unirea de la 1859 – temei al Marii Uniri din 1918” – Conferința Națională „Unitatea națională – bază a 

24 ianuarie 2018 demnității naționale”, organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Apostol Andrei”, Universitatea 
„Ovidius” Constanța, în parteneriat cu Arhiepiscopia Tomisului, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Cuvios 
Dionisie Exiguul”, Constanța și Radio „Dobrogea”. https://www.ctnews.ro/arhiepiscopia-tomisului-organizeaza- 

o-serfie-de-evenimente-dedicate-unirii-principatelor/; https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/mica-unire-159-de- 

ani-de-la-unirea-principatelor-romane-programul-manifestarilor-organizate-in-tara.html; 

http://radioconstanta.ro/2018/01/24/constantafoto-manifestari-dedicate-implinirii-a-159-de-ani-de-la-infaptuirea- 

unirii-principatelor-romane/; 

 

15 ianuarie 2018 Mihai Eminescu între universalism și etnocentrism” – Conferința Națională „Eminescu- expresia integrală a 
sufletului românesc” organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Apostol Andrei”, Universitatea 

„Ovidius” Constanța, în parteneriat cu Arhiepiscopia Tomisului, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Cuvios Dionisie 

Exiguul”, Constanța, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, filiala Constanța, Asociația culturală „Astra 

Dobrogeană” și Radio „Dobrogea”. https://www.ctnews.ro/ziua-lui-mihai-eminescu-ziua- culturii-nationale-

aniversata-de-arhiepiscopia-tomisului/; https://www.replicaonline.ro/manifest-cultural-de-ziua- lui-eminescu-la-

constanta-342050/ 

 

8 decembrie 2017 „Sandu Tudor și asociațiile studențești creștine” – Conferința Națională „Rezistența Bisericii Ortodoxe Române 
prin credință și cultură în perioada interbelică” organizată de Arhiepiscopia Tomisului în parteneriat cu Facultatea 
de Teologie a Universității „Ovidius” Constanța, Fundația „Sfinții Martiri Brâncoveni” și Editura Eikon; 

http://trinitas.tv/sandu-tudor-si-asociatiile-studentesti-crestine-din-romania-interbelica/; 

http://tomisnews.ro/lansare-de-carte-sandu-tudor-si-asociatiile-studentesti-crestine-din-romania-interbelica-lect- 

univ-dr-ciornea-avem-de-a-face-cu-un-om-care-a-dat-pe-deplin-masura-profun/;http://m.cugetliber.ro/stiri- 

cultura-educatie-lansare-de-carte-la-curtea-brancoveneasca-din-constanta-sub-semnatura-lectorului-univ-dr- 

carmen-ciornea-336580 
 

„Părintele Daniil Sandu Tudor – paradigmă a rezistenței prin credință și cultură” – Conferința Națională 

4 decembrie 2017„Ieroschimonahii Nil Dorobanțu și Daniil Sandu Tudor. Mărturisire prin credință și cultură în vremea prigoanei 

comunist-atee din România (1945 - 1989)” organizată de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, protoieria Bacău, 

http://constantaconferenc.wixsite.com/2016/programme
http://zai.acadiasi.org/manifest%C4%83ri-2015/simpozionul-%E2%80%9Econsecin%C5%A3e-ale-celui-de-al-doilea-r%C4%83zboi-mondial-asupra-spa%C5%A3iului
http://zai.acadiasi.org/manifest%C4%83ri-2015/simpozionul-%E2%80%9Econsecin%C5%A3e-ale-celui-de-al-doilea-r%C4%83zboi-mondial-asupra-spa%C5%A3iului
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2545840
https://www.cugetliber.ro/stiri-eveniment-eveniment-important-la-arhiepiscopia-tomisului-376600
https://www.cugetliber.ro/stiri-eveniment-eveniment-important-la-arhiepiscopia-tomisului-376600
https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/conferinta-necesitatea-valorilor-crestine-contextul-secularizarii-158482.html
https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/conferinta-necesitatea-valorilor-crestine-contextul-secularizarii-158482.html
http://www.cnsas.ro/documente/cncr/PROGRAM%20CNCR%20IX%2028-29%20MARTIE%202019.pdf
https://www.cugetliber.ro/stiri-social-umbrele-securitatii-au-ajuns-pana-la-constanta-356735
https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/conferinta-umbrele-securitatii-1948-2018-157265.html
https://www.telegrafonline.ro/conferinta-nationala-umbrele-securitatii-19482018
https://www.trinitas.tv/conferinta-arhimandritul-sofian-boghiu-si-taina-rugului-aprins/
https://www.trinitas.tv/conferinta-arhimandritul-sofian-boghiu-si-taina-rugului-aprins/
https://www.trinitas.tv/conferinta-arhimandritul-sofian-boghiu-si-taina-rugului-aprins/
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/cultura/curtea-brancoveneasca-din-constanta-conferinta-arhimandritul-sofian-boghiu-si-taina-rugului-aprins-cine-participa-658897.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/cultura/curtea-brancoveneasca-din-constanta-conferinta-arhimandritul-sofian-boghiu-si-taina-rugului-aprins-cine-participa-658897.html
https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/conferinta-arhimandritul-sofian-boghiu-taina-rugului-aprins-156725.html
https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/conferinta-arhimandritul-sofian-boghiu-taina-rugului-aprins-156725.html
https://www.ctnews.ro/arhiepiscopia-tomisului-organizeaza-o-serfie-de-evenimente-dedicate-unirii-principatelor/
https://www.ctnews.ro/arhiepiscopia-tomisului-organizeaza-o-serfie-de-evenimente-dedicate-unirii-principatelor/
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/mica-unire-159-de-ani-de-la-unirea-principatelor-romane-programul-manifestarilor-organizate-in-tara.html
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/mica-unire-159-de-ani-de-la-unirea-principatelor-romane-programul-manifestarilor-organizate-in-tara.html
http://radioconstanta.ro/2018/01/24/constantafoto-manifestari-dedicate-implinirii-a-159-de-ani-de-la-infaptuirea-unirii-principatelor-romane/
http://radioconstanta.ro/2018/01/24/constantafoto-manifestari-dedicate-implinirii-a-159-de-ani-de-la-infaptuirea-unirii-principatelor-romane/
https://www.ctnews.ro/ziua-lui-mihai-eminescu-ziua-culturii-nationale-aniversata-de-arhiepiscopia-tomisului/
https://www.ctnews.ro/ziua-lui-mihai-eminescu-ziua-culturii-nationale-aniversata-de-arhiepiscopia-tomisului/
https://www.ctnews.ro/ziua-lui-mihai-eminescu-ziua-culturii-nationale-aniversata-de-arhiepiscopia-tomisului/
https://www.replicaonline.ro/manifest-cultural-de-ziua-lui-eminescu-la-constanta-342050/
https://www.replicaonline.ro/manifest-cultural-de-ziua-lui-eminescu-la-constanta-342050/
https://www.replicaonline.ro/manifest-cultural-de-ziua-lui-eminescu-la-constanta-342050/
http://trinitas.tv/sandu-tudor-si-asociatiile-studentesti-crestine-din-romania-interbelica/
http://tomisnews.ro/lansare-de-carte-sandu-tudor-si-asociatiile-studentesti-crestine-din-romania-interbelica-lect-
http://m.cugetliber.ro/stiri-
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în parteneriat cu Asociația „Nicolae D. (Nil) Dorobanțu” și Editura „Floarea de Aprilie”, 

http://protoieriabacau.ro/conferinta-nationala-ieroschimonahii-nil-dorobantu-si-daniil-sandu-tudor-marturisire- 

prin-credinta-si-cultura-in-vremea-prigoanei-comunist-atee-din-romania-1945-1989-in-protopopiatul-baca/; 

https://lacasuriortodoxe.ro/stire/88864-conferinta-nationala-ieroschimonahii-nil-dorobantu-si-daniil-sandu-tudor- 

marturisire-prin-credinta-si-cultura-in-vremea-prigoanei-comunist-atee-din-romania-1945-1989-in-protopopiatul- 

bacau.html; http://www.educta.ro/2017/12/01/universitar-constantean-la-conferinta-nationala-de-la-bacau/; 

http://ziarullumina.ro/conferinta-dedicata-aparatorilor-ortodoxiei-in-protopopiatul-bacau-128822.html 

 
„Rugul Aprins-simbioză între   cult   și   cultură”   –   Conferința   națională   „«Rugul   Aprins»   și   Patriarhul 

17 noiembrie 2017Justinian”,organizată de Arhiepiscopia Tomisului (Departamentul Cultural-Educațional) în parteneriat cu 
Facultatea de Teologie a Universității „Ovidius” Constanța și Editura Eikon; http://tomisnews.ro/doi- 

supravietuitori-ai-temnitelor-comuniste-prezenti-la-constanta-un-itinerariu-care-arata-paradoxurile-suferintei-in- 

inchisoare-au-gasit-libertatea-absoluta/;http://adevarul.ro/locale/constanta/supravietuitor-miscarii-rugul-aprins-nu- 

regret-nicio-clipa-facut-patru-ani-puscarie-degeaba-cunoscut--oameni-adevarati- 

1_5a0f225a5ab6550cb84117cb/index.html; http://trinitas.tv/simpozionul-rugul-aprins-si-patriarhul-justinian/ 

 

„Legitimitatea reabilitării mărturisitorilor din temnițele comuniste” – Conferința națională „«Damnatio memoriae» 
23 iulie 2017sau legitimarea prin reabilitare”,organizată de Arhiepiscopia Tomisului (Departamentul Cultural-Educațional) în 

parteneriat cu Facultatea de Teologie a Universității „Ovidius” Constanța și AFDPR Constanța; 

http://m.adevarul.ro/locale/constanta/condamnati-doua-oara-vrea-institutul-elie-viesel-stearga-numele-doi-eroi- 

mircea-vulcanescu-radu-gyr-1_5974c97d5ab6550cb86a3505/index.html; 

http://m.ziuaconstanta.ro/stiri/cultura/astazi-la-biserica-sfanta-maria-din-constanta-conferinta-damnatio-memoriae- 

sau-legitimarea-prin-reabilitare-cine-o-sustine-635314.html 
 

„Preoții de la Canal – pilde de jertfelnicie” – Conferința națională „În căutarea poporului pierdut”, organizată de 

17 iunie 2017
Arhiepiscopia Tomisului (Departamentul Cultural-Educațional) în parteneriat cu AFDPR Constanța, Mânăstirea 

Galeșu, http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/procesiunea-calea-marturisitorilor-romani-de-la- 

monumentul-memorial-poarta-alba-la-manastirea-galesu-632816.html; http://adevarul.ro/locale/constanta/cum- 

descopereau-dumnezeu-detinutii-torturati-inchisorile-comuniste-tortionarii-incepeau-creada- 

1_594fac405ab6550cb882cc69/index.html 

 

„Monahul Agaton (Sandu Tudor) – model de rezistență prin credință și cultură” – Simpozionul „Rezistența 

27 mai 2017Bisericii Ortodoxe Române sub regimul comunist”, organizat de Arhiepiscopia Tomisului (Departamentul 

Cultural-Educațional) în parteneriat cu Mânăstirea Dervent, Mânăstirea Dervent; 

http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/la-manastirea-dervent-are-loc-simpozionul-rezistenta-bisericii- 

ortodoxe-romane-sub-regimul-comunist-iata-programul-631693.html 

 

„Patriarhul Justinian Marina – strategia rezistenței BOR pe termen lung” – Conferința „Comunismul românesc. 

Patriarhul Justinian Marina și apărătorii ortodoxiei”, organizată de Arhiepiscopia Tomisului (Departamentul 
26 martie 2017 Cultural-Educațional) în parteneriat cu Radio „Dobrogea”, http://m.cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-aparatori- 

ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul-comunismului-309699; 
 

„Părintele Daniil Sandu Tudor –model de rezistență prin credință și cultură” - Conferința Națională organizată de 

Facultatea de TeologieOrtodoxă și Știjnțele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște în parteneriat cu 

3 mai 2017Centrul de Cercetări Științifice Interdisciplinare „Dumitru Stăniloae” http://targovistenews.ro/live/parintele-daniil- 

sandu-tudor-model-de-rezistenta-prin-credinta-si-cultura/; http://adevarul.ro/locale/targoviste/viata-parintelui- 

daniil-sandu-tudor-model-rezistenta-credinta-cultura-1_590807fb5ab6550cb8b8c442/index.html, 

http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/lector-universitar-de-la-universitatea-ovidius-constanta-la- 

conferinta-nationala-parintele-daniil-sandu-tudor-model-de-rezistenta-prin-credinta-si-629864.html; 

http://incomod-media.ro/ziar/conferinta-parintele-daniil-sandu-tudor-model-de-rezistenta-prin-credinta-si-cultura/ 

 

„Părintele Daniil Sandu Tudor – paradigmă ortodoxă a rezistenței prin credință și cultură” – Conferință organizată 

15 decembrie 2016de A.S.C.O.R. Constanța în parteneriat cu Facultatea de Teologie a Universității „Ovidius” Constanța și 
Arhiepiscopia Tomisului https://www.evensi.com/page/ascor-constanta/10001735772 . 

 

„Rugul Aprins – paradigmă a educației creștine” – Conferința Națională organizată de Facultatea de Teologie în 

13-14 iunie 2016parteneriat cu Facultatea de Pedagogie și Științele Educației, Universitatea „Ovidius” Constanța, „Educația 
religioasă –paradigmă a identității naționale și dimensiune a culturii europene”, Constanța, România; 

 

„Antim Ivireanul în memoria corifeilor «Rugului Aprins»”- Conferinţa Naţională organizată de Facultatea de 

14 aprilie 2016Teologie a Universităţii „Ovidius” din Constanţa în parteneriat cu Centrul de Cercetări Ştiinţifice Interdisciplinare 
„Dumitru Stăniloae” al Universităţii „Valahia” din Târgovişte, Curtea Brâncovenească, 
Constanța; https://lonews.ro/educatie-cultura/22445-constanta-maine-conferinta-sfantul-ierarh-antim-ivireanul- 

300-de-ani-de-la-martiriul-sau-in-parteneriat-lacasuri-ortodoxe.html 
 

„Sandu Tudor sau despre rostul rezistenței prin credință și cultură” - Simpozionul Științific „Rezistența Bisericii 

4 noiembrie 2015sub totalitarismul comunist”, organizat de Facultatea de Teologie a Universităţii „Ovidius” din Constanţa în 

parteneriat cu Serviciul Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale, cu prilejul împlinirii a 4 decenii de la sfințirea 

Bisericii „Sf. Ioan Botezătorul”, Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, Constanța, 4 noiembrie 2015; 

http://www.telegrafonline.ro/slujba-la-40-de-ani-de-la-sfintirea-bisericii-sf-ioan-botezatorul 
 

 

 
7 mai 2015 

„Chipul Rugului Aprins” - Conferință Națională organizată de Facultatea de Teologie a Universităţii „Ovidius” 

din Constanţa în parteneriat cu A.S.C.O.R. Constanța și Arhiepiscopia Tomisului; http://www.univ- 

ovidius.ro/images/-docs/stiri/Comunicat%20de%20presa%20-%200415.pdf ; http://acvila30.ro/audio-conferinta- 

http://protoieriabacau.ro/conferinta-nationala-ieroschimonahii-nil-dorobantu-si-daniil-sandu-tudor-marturisire-prin-credinta-si-cultura-in-vremea-prigoanei-comunist-atee-din-romania-1945-1989-in-protopopiatul-baca/
http://protoieriabacau.ro/conferinta-nationala-ieroschimonahii-nil-dorobantu-si-daniil-sandu-tudor-marturisire-prin-credinta-si-cultura-in-vremea-prigoanei-comunist-atee-din-romania-1945-1989-in-protopopiatul-baca/
https://lacasuriortodoxe.ro/stire/88864-conferinta-nationala-ieroschimonahii-nil-dorobantu-si-daniil-sandu-tudor-marturisire-prin-credinta-si-cultura-in-vremea-prigoanei-comunist-atee-din-romania-1945-1989-in-protopopiatul-bacau.html
https://lacasuriortodoxe.ro/stire/88864-conferinta-nationala-ieroschimonahii-nil-dorobantu-si-daniil-sandu-tudor-marturisire-prin-credinta-si-cultura-in-vremea-prigoanei-comunist-atee-din-romania-1945-1989-in-protopopiatul-bacau.html
https://lacasuriortodoxe.ro/stire/88864-conferinta-nationala-ieroschimonahii-nil-dorobantu-si-daniil-sandu-tudor-marturisire-prin-credinta-si-cultura-in-vremea-prigoanei-comunist-atee-din-romania-1945-1989-in-protopopiatul-bacau.html
https://lacasuriortodoxe.ro/stire/88864-conferinta-nationala-ieroschimonahii-nil-dorobantu-si-daniil-sandu-tudor-marturisire-prin-credinta-si-cultura-in-vremea-prigoanei-comunist-atee-din-romania-1945-1989-in-protopopiatul-bacau.html
http://ziarullumina.ro/conferinta-dedicata-aparatorilor-ortodoxiei-in-protopopiatul-bacau-128822.html
http://tomisnews.ro/doi-supravietuitori-ai-temnitelor-comuniste-prezenti-la-constanta-un-itinerariu-care-arata-paradoxurile-suferintei-in-inchisoare-au-gasit-libertatea-absoluta/
http://tomisnews.ro/doi-supravietuitori-ai-temnitelor-comuniste-prezenti-la-constanta-un-itinerariu-care-arata-paradoxurile-suferintei-in-inchisoare-au-gasit-libertatea-absoluta/
http://tomisnews.ro/doi-supravietuitori-ai-temnitelor-comuniste-prezenti-la-constanta-un-itinerariu-care-arata-paradoxurile-suferintei-in-inchisoare-au-gasit-libertatea-absoluta/
http://tomisnews.ro/doi-supravietuitori-ai-temnitelor-comuniste-prezenti-la-constanta-un-itinerariu-care-arata-paradoxurile-suferintei-in-inchisoare-au-gasit-libertatea-absoluta/
http://adevarul.ro/locale/constanta/supravietuitor-miscarii-rugul-aprins-nu-regret-nicio-clipa-facut-patru-ani-puscarie-degeaba-cunoscut--oameni-adevarati-1_5a0f225a5ab6550cb84117cb/index.html
http://adevarul.ro/locale/constanta/supravietuitor-miscarii-rugul-aprins-nu-regret-nicio-clipa-facut-patru-ani-puscarie-degeaba-cunoscut--oameni-adevarati-1_5a0f225a5ab6550cb84117cb/index.html
http://adevarul.ro/locale/constanta/supravietuitor-miscarii-rugul-aprins-nu-regret-nicio-clipa-facut-patru-ani-puscarie-degeaba-cunoscut--oameni-adevarati-1_5a0f225a5ab6550cb84117cb/index.html
http://m.adevarul.ro/locale/constanta/condamnati-doua-oara-vrea-institutul-elie-viesel-stearga-numele-doi-eroi-mircea-vulcanescu-radu-gyr-1_5974c97d5ab6550cb86a3505/index.html
http://m.adevarul.ro/locale/constanta/condamnati-doua-oara-vrea-institutul-elie-viesel-stearga-numele-doi-eroi-mircea-vulcanescu-radu-gyr-1_5974c97d5ab6550cb86a3505/index.html
http://m.ziuaconstanta.ro/stiri/cultura/astazi-la-biserica-sfanta-maria-din-constanta-conferinta-damnatio-memoriae-sau-legitimarea-prin-reabilitare-cine-o-sustine-635314.html
http://m.ziuaconstanta.ro/stiri/cultura/astazi-la-biserica-sfanta-maria-din-constanta-conferinta-damnatio-memoriae-sau-legitimarea-prin-reabilitare-cine-o-sustine-635314.html
http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/procesiunea-calea-marturisitorilor-romani-de-la-monumentul-memorial-poarta-alba-la-manastirea-galesu-632816.html
http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/procesiunea-calea-marturisitorilor-romani-de-la-monumentul-memorial-poarta-alba-la-manastirea-galesu-632816.html
http://adevarul.ro/locale/constanta/cum-descopereau-dumnezeu-detinutii-torturati-inchisorile-comuniste-tortionarii-incepeau-creada-1_594fac405ab6550cb882cc69/index.html
http://adevarul.ro/locale/constanta/cum-descopereau-dumnezeu-detinutii-torturati-inchisorile-comuniste-tortionarii-incepeau-creada-1_594fac405ab6550cb882cc69/index.html
http://adevarul.ro/locale/constanta/cum-descopereau-dumnezeu-detinutii-torturati-inchisorile-comuniste-tortionarii-incepeau-creada-1_594fac405ab6550cb882cc69/index.html
http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/la-manastirea-dervent-are-loc-simpozionul-rezistenta-bisericii-ortodoxe-romane-sub-regimul-comunist-iata-programul-631693.html
http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/la-manastirea-dervent-are-loc-simpozionul-rezistenta-bisericii-ortodoxe-romane-sub-regimul-comunist-iata-programul-631693.html
http://m.cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul-comunismului-309699
http://m.cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul-comunismului-309699
http://targovistenews.ro/live/parintele-daniil-sandu-tudor-model-de-rezistenta-prin-credinta-si-cultura/
http://targovistenews.ro/live/parintele-daniil-sandu-tudor-model-de-rezistenta-prin-credinta-si-cultura/
http://targovistenews.ro/live/parintele-daniil-sandu-tudor-model-de-rezistenta-prin-credinta-si-cultura/
http://adevarul.ro/locale/targoviste/viata-parintelui-daniil-sandu-tudor-model-rezistenta-credinta-cultura-1_590807fb5ab6550cb8b8c442/index.html
http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/lector-universitar-de-la-universitatea-ovidius-constanta-la-conferinta-nationala-parintele-daniil-sandu-tudor-model-de-rezistenta-prin-credinta-si-629864.html
http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/lector-universitar-de-la-universitatea-ovidius-constanta-la-conferinta-nationala-parintele-daniil-sandu-tudor-model-de-rezistenta-prin-credinta-si-629864.html
http://incomod-media.ro/ziar/conferinta-parintele-daniil-sandu-tudor-model-de-rezistenta-prin-credinta-si-cultura/
https://www.evensi.com/page/ascor-constanta/10001735772
https://lonews.ro/educatie-cultura/22445-constanta-maine-conferinta-sfantul-ierarh-antim-ivireanul-300-de-ani-de-la-martiriul-sau-in-parteneriat-lacasuri-ortodoxe.html
https://lonews.ro/educatie-cultura/22445-constanta-maine-conferinta-sfantul-ierarh-antim-ivireanul-300-de-ani-de-la-martiriul-sau-in-parteneriat-lacasuri-ortodoxe.html
http://www.telegrafonline.ro/slujba-la-40-de-ani-de-la-sfintirea-bisericii-sf-ioan-botezatorul
http://www.univ-ovidius.ro/images/-docs/stiri/Comunicat%20de%20presa%20-%200415.pdf
http://www.univ-ovidius.ro/images/-docs/stiri/Comunicat%20de%20presa%20-%200415.pdf
http://acvila30.ro/audio-conferinta-si-lansare-de-carte-chipul-rugului-aprins/
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c)CONFERINȚE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 

ACADEMICE 

si-lansare-de-carte-chipul-rugului-aprins/; http://www.arhiepiscopiatomisului.ro/index.php/stiri/896-volumul- 

chipul-rugului-aprins-lansat-la-constanta 

 

4 mai 2018In memoriam Gheorghe Palade” – Comemorarea prof. univ. dr. Gheorghe Palade și lansarea volumului omagial în 

cadrul Universității de Stat din Republica Moldova, Sala Senatului, Chișnău, Republica Moldova, 

http://tvrmoldova.md/social/volumul-in-memoria-lui-gheorghe-palade-contine-lucrarile-unor-istorici-din- 

republica-moldova-si-romania/ 

8 decembrie 2017„Destine literare și capcanele istoriei” – oră deschisă susținută în cadrul ediției a III-a a proiectului „Omul-carte”, 

organizat de ISJ Constanța, Școala Gimnazială Nr. 12 ”B.P. Hasdeu” Constanța; 
 

14 noiembrie 2017„Anii studenției lui Sandu Tudor” – Cateheza din seria „ Personalitățile Rugului Aprins”,organizată de Patriarhia 
Română, Sfânta Mănăstire Antim; Ierod. Dr. Gamaliel Sima și Prof. dr. Marius Vasileanu. 

 

22 octombrie 2017„Ctitorii de Bisericii sub comunism – controverse” – Comemorarea preotului Constantin Crețu, eveniment integrat 

proiectului „Apărători ai Ortodoxiei de la Dunăre la Mare în timpul comunismului”, organizat de Arhiepiscopia  

Tomisului (Departamentul Cultural-Educațional) în parteneriat cu Biserica „Sfântul Dumitru” din Constanța; 

http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html; http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai- 

ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html 

 

15-17 septembrie 2017Tabăra (Inter)naţională de Literatură «eCreator»”, Călinești, Maramureș, https://jurnalmm.ro/prima-editie-a- 

taberei-internationale-de-literatura-ecreator/ 

 

3 septembrie 2017„Rezistența preotului Constantin Coadă în timpul comunismului” – Comemorarea preotului Constantin Coadă, 

eveniment integrat proiectului „Apărători ai Ortodoxiei de la Dunăre la Mare în timpul comunismului”, organizat 
de Arhiepiscopia Tomisului (Departamentul Cultural-Educațional) în parteneriat cu Biserica „Sfinții Împărați 

Constantin și Elena” din Constanța; http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html; 

http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in- 

timpul_53363830.html; 

 

20 august 2017„Preotul Andrei Costea și legitimarea prin jertfă” - Comemorarea preotului Andrei Costea, eveniment integrat 

proiectului „Apărători ai Ortodoxiei de la Dunăre la Mare în timpul comunismului”, organizat de Arhiepiscopia  

Tomisului (Departamentul Cultural-Educațional) în parteneriat cu Biserica „Sf. Nicolae – Vechi” din Constanța; 

http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html; http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai- 

ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html; 

 

19 martie 2017„Preoții, ctitori de Biserici, și rezistența anticomunistă” – Comemorarea preotului Mihail Buric, eveniment integrat 

proiectului „Apărători ai Ortodoxiei de la Dunăre la Mare în timpul comunismului”, organizat de Arhiepiscopia 

Tomisului (Departamentul Cultural-Educațional) în parteneriat cu Biserica „Sf. Parascheva” din Constanța; 

https://www.facebook.com/pg/Aparatori-ai-Ortodoxiei-intre-Dunare-si-Mare-in-timpul-comunismului- 

224117731359975/photos/?tab=album&album_id=270762206695527, 
http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html; http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai- 

ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html; 

 

12 martie 2017„Preoții, ziditori în plan fizic și spiritual” – Comemorarea preotului Gheorghe Oprea, eveniment integrat 

proiectului „Apărători ai Ortodoxiei de la Dunăre la Mare în timpul comunismului”, organizat de Arhiepiscopia  

Tomisului (Departamentul Cultural-Educațional) în parteneriat cu Biserica „23 August” din Constanța; 

https://www.facebook.com/pg/Aparatori-ai-Ortodoxiei-intre-Dunare-si-Mare-in-timpul-comunismului- 

224117731359975/photos/?tab=album&album_id=267247447047003; 

http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html; http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai- 

ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html 

 

5 martie 2017„ Rostul rezistenței anticomuniste prin credință” – Comemorarea preotului Grigore Epaminonda, eveniment 

integrat proiectului „Apărători ai Ortodoxiei de la Dunăre la Mare în timpul comunismului”, organizat de 

Arhiepiscopia Tomisului (Departamentul Cultural-Educațional) în parteneriat cu Biserica „Sf. Ilie” din Constanța; 

http://parohiasfantuilie.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=549; 

http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html; http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai- 

ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html; 

 

26 februarie 2017„Preoții între supraviețuire și rezistență” – Comemorarea preotului Andrei Ion, eveniment integrat proiectului 

„Apărători ai Ortodoxiei de la Dunăre la Mare în timpul comunismului”, organizat de Arhiepiscopia Tomisului 

(Departamentul  Cultural-Educațional) în  parteneriat  cu  Biserica  „Ion  Corvin”  din  Constanța; 

http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in- 

timpul_53363830.html;http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html; 

19 februarie 2017„Controverse actuale: BOR sub comunism” – Comemorarea preoților Ioan Coman și Nicolae Ciorbaru, eveniment 

integrat proiectului „Apărători ai Ortodoxiei de la Dunăre la Mare în timpul comunismului”, organizat de 

Arhiepiscopia Tomisului (Departamentul Cultural-Educațional) în parteneriat cu Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” 

din Constanța; http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html; 

http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in- 

timpul_53363830.html; 

12 februarie 2017„Controverse actuale: BOR sub comunism” – Comemorarea preotului Marin Ionescu, eveniment integrat 

proiectului „Apărători ai Ortodoxiei de la Dunăre la Mare în timpul comunismului”, organizat de Arhiepiscopia 

http://acvila30.ro/audio-conferinta-si-lansare-de-carte-chipul-rugului-aprins/
http://acvila30.ro/audio-conferinta-si-lansare-de-carte-chipul-rugului-aprins/
http://www.arhiepiscopiatomisului.ro/index.php/stiri/896-volumul-chipul-rugului-aprins-lansat-la-constanta
http://tvrmoldova.md/social/volumul-in-memoria-lui-gheorghe-palade-contine-lucrarile-unor-istorici-din-republica-moldova-si-romania/
http://tvrmoldova.md/social/volumul-in-memoria-lui-gheorghe-palade-contine-lucrarile-unor-istorici-din-republica-moldova-si-romania/
http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html
http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
https://jurnalmm.ro/prima-editie-a-taberei-internationale-de-literatura-ecreator/
https://jurnalmm.ro/prima-editie-a-taberei-internationale-de-literatura-ecreator/
http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html
http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html
http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
https://www.facebook.com/pg/Aparatori-ai-Ortodoxiei-intre-Dunare-si-Mare-in-timpul-comunismului-224117731359975/photos/?tab=album&album_id=270762206695527
https://www.facebook.com/pg/Aparatori-ai-Ortodoxiei-intre-Dunare-si-Mare-in-timpul-comunismului-224117731359975/photos/?tab=album&album_id=270762206695527
http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html
http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
https://www.facebook.com/pg/Aparatori-ai-Ortodoxiei-intre-Dunare-si-Mare-in-timpul-comunismului-224117731359975/photos/?tab=album&album_id=267247447047003
https://www.facebook.com/pg/Aparatori-ai-Ortodoxiei-intre-Dunare-si-Mare-in-timpul-comunismului-224117731359975/photos/?tab=album&album_id=267247447047003
http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html
http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html
http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
http://parohiasfantuilie.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=549
http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html
http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html
http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html
http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
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Tomisului   (Departamentul   Cultural-Educațional)   în   parteneriat   cu   Biserica din Seimeni, Constanța; 

http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in- 

timpul_53363830.html; 

 

„Jertfe neștiute – preotul Radu Șerban” – Comemorarea preotului Radu Șerban, eveniment integrat proiectului 

05 februarie 2017„Apărători ai Ortodoxiei de la Dunăre la Mare în timpul comunismului”, organizat de Arhiepiscopia Tomisului 

(Departamentul Cultural-Educațional) în parteneriat cu Biserica „Sf. Parascheva” din Năvodari, Constanța; 

http://www.ctnews.ro/proiectul-aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-timpul-comunismului-debuteaza-la- 

constanta/; http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/aparatori-ai-ortodoxiei-dintre-dunare-si-mare-duminica- 

va-fi-comemorat-un-preot-ucis-in-coloniile-comuniste-moartea-prezisa-de-un-vis-622531.html; 

www.tvlitoral.ro/eroul-parohiei-navodari/; 

 

29 ianuarie 2017„Preoții și lupta pentru apărarea ortodoxiei în timpul comunismului” – Comemorarea preoților Teodor Samoilă, 

Emil Oprișan,Ion Vasiliu, Filimon Bolocan și Stelian Popescu, eveniment integrat proiectului „Apărători ai 

Ortodoxiei de la Dunăre la Mare în timpul comunismului”, organizat de Arhiepiscopia Tomisului (Departamentul  

Cultural-Educațional) în parteneriat cu Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” din Cernavodă, Constanța; 

http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-la-cernavoda-au-fost- 

comemorati-5-preoti-arestati-in-1951-cine-sunt-cine-a-participat-621972.html; 
 

„Preoții – modele de rezistență prin credință” – Comemorarea preoților Teodor Voineagu și Rogoveanu Dumitru, 

22 ianuarie 2017eveniment integrat proiectului „Apărători ai Ortodoxiei de la Dunăre la Mare în timpul comunismului”, organizat 

de Arhiepiscopia Tomisului (Departamentul Cultural-Educațional) în parteneriat cu Biserica „Sf. Ap. Petru și 

Pavel” din Medgidia, Constanța; http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html; 

http://parohiamedgidia1.blogspot.ro/2017/01/comemorare-prdumitru-rogoveanu-si.html; 

http://www.radiodobrogea.ro/14676-stiri-19-ianuarie-2017/;  http://constanteanul.com/2017/aparatori-ai- 

ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-timpul-comunismului-un-proiect-despre-eroi-sutana/; 

http://tvalphamedia.ro/2015/04/28/biserica-sf-ap-petru-si-pavel-din-medgidia-lacas-de-credinta-si-rezistenta- 

anticomunista/; 
 

„Chipul Rugului Aprins” - Conferință organizată de Editura Eikon în parteneriat cu Consiliul Județului Galați și 
30 mai 2015

Biblioteca „V.A. Urechia” în cadrul Festivalului Național al Cărții „Axis Libri”, ediția a VII-a, Galați, 27 mai - 1 

iunie 2015; http://www.bvau.ro/manifestari/2015/0527/program2015.pdf; 

 

 

 
 

Informaţii suplimentare 

Referințele pot fi furnizate la cerere 

http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-in-timpul_53363830.html
http://www.ctnews.ro/proiectul-aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-timpul-comunismului-debuteaza-la-constanta/
http://www.ctnews.ro/proiectul-aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-timpul-comunismului-debuteaza-la-constanta/
http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/aparatori-ai-ortodoxiei-dintre-dunare-si-mare-duminica-va-fi-comemorat-un-preot-ucis-in-coloniile-comuniste-moartea-prezisa-de-un-vis-622531.html
http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/aparatori-ai-ortodoxiei-dintre-dunare-si-mare-duminica-va-fi-comemorat-un-preot-ucis-in-coloniile-comuniste-moartea-prezisa-de-un-vis-622531.html
http://www.tvlitoral.ro/eroul-parohiei-navodari/
http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-la-cernavoda-au-fost-comemorati-5-preoti-arestati-in-1951-cine-sunt-cine-a-participat-621972.html
http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-la-cernavoda-au-fost-comemorati-5-preoti-arestati-in-1951-cine-sunt-cine-a-participat-621972.html
http://tomisulortodox.ro/aparatori_ai_ortodoxiei.html
http://parohiamedgidia1.blogspot.ro/2017/01/comemorare-prdumitru-rogoveanu-si.html
http://www.radiodobrogea.ro/14676-stiri-19-ianuarie-2017/
http://constanteanul.com/2017/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-timpul-comunismului-un-proiect-despre-eroi-sutana/
http://constanteanul.com/2017/aparatori-ai-ortodoxiei-intre-dunare-si-mare-timpul-comunismului-un-proiect-despre-eroi-sutana/
http://tvalphamedia.ro/2015/04/28/biserica-sf-ap-petru-si-pavel-din-medgidia-lacas-de-credinta-si-rezistenta-anticomunista/
http://tvalphamedia.ro/2015/04/28/biserica-sf-ap-petru-si-pavel-din-medgidia-lacas-de-credinta-si-rezistenta-anticomunista/
http://www.bvau.ro/manifestari/2015/0527/program2015.pdf
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