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1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1. Universitatea
din
Craiova,
Facultatea
de
Teologie
Ortodoxă,
specializarea
Teologie Ortodoxă - Pastorală

2.

3.

Universitatea din Bucureşti,
Facultatea
de
Teologie
Ortodoxă, specializarea Doctrină
şi Cultură
Ecumenical Institute of Bossey
asociat cu Université de Genève,
La Faculté Autonome de
Théologie Protestante

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1. Universitatea din Bucureşti,
Facultatea
de
Teologie
Ortodoxă

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Teologie

1992-1996

Diplomă de
Licenţă

Teologie

1996-1997

Teologie

2003-2004

Domeniul

Perioada

Teologie

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
-

Diplomă de
Studii
Aprofundate
Graduate School
of Ecumenical
Studies

1997-2002

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor

-

-

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
Domeniul
crt.
1. Universitatea din
Religie
Craiova

Perioada
1999

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional
Definitivare în
învăţământ preuniversitar

2.

Universitatea din
Craiova, Facultatea de
Teologie

Teologie

2004-2006

Lector universitar
suplinitor

3.

Universitatea din
Craiova, Facultatea de
Teologie

Teologie

oct. 2013prezent

Lector universitar
suplinitor

5. Realizările profesional-ştiinţifice
Relevanţa
şi I. Teza de doctorat cu titlul Familia în Vechiul Testament a fost susţinută la
impactul
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Bucureşti sub
rezultatelor
coordonarea ştiinţifică a Pr. Prof. Dr. Emilian Corniţescu, referenţii
ştiinţifice ale ştiinţifici fiind: Pr. Prof. Dumitru Abrudan, Pr. Prof. Petre Semen şi Pr.
candidatului
Conf. Dr. Ioan Chirilă, specialişti consacraţi, cu recunoaştere la nivel
naţional şi nu numai în domeniul cercetării biblice veterotestamentare. Teza
a fost publicată la Editura Mitropolia Olteniei în 2014.
II. Lucrarea publicată în colaborare cu Pr. Prof. Dr. Alexandru IsvoranuExerciţii practice pentru învăţarea limbii ebraice - Editura Universitaria
2000 s-a bucurat de aprecieri din partea studenţilor, care au folosit-o ca
material didactic pentru examenele de la disciplinele Studiul Vechiului
Testament şi Limba ebraică.
III. Lucrarea publicată în colaborare Caiet de pastoraţie pentru tineriEditura Mitropolia Olteniei, Craiova 2003 s-a dovedit a fi un bun şi necesar
ghid cu caracter instructiv-formativ destinat preoţilor, profesorilor de religie
şi tinerilor teologi în vederea desfăşurării de activităţi pastoral-catehetice cu
tinerii.
IV. Lucrarea coordonată Icoană şi carte veche din judeţul Hunedoara tezaur de cultură şi spiritualitate românească, Editura Reîntregirea/Editura
Episcopiei Devei şi Hunedoarei, Alba Iulia/Deva, 2013 cuprinde un catalog
al bunurilor de patrimoniu mobil din depozitul de icoană şi carte veche de la
Orăştie cu un consistent studiu introductiv intitulat: Icoana şi cartea veche
din depozitul de la Orăştie sub semnătura proprie. Acest material a apărut în
cadrul unui proiect finanţat de AFCN, în cadrul căruia am coordonat şi
realizarea unui amplu Catalog general al bunurilor de patrimoniu mobil
din depozitul de icoană şi carte veche de la Orăştie (315 pagini în format
electronic), 2013, ce cuprinde informaţii digitalizate cu caracter general
(fotografii ale bunurilor, titluri, autori, locul şi anul tipăririi, pictori, format,
stare de conservare, consemnarea/transliterarea însemnărilor etc.) despre
2397 cărţi vechi şi 756 icoane. Aceste preocupări cu privire la cercetarea,
evaluarea şi promovarea bunurilor de patrimoniului mobil s-au adaugat unor

preocupări mai vechi ce au vizat cercetarea şi promovarea culturală a
bisericilor de lemn, în special din zona Olteniei, concretizate prin diverse
proiecte, colaborări sau manifestări, cum au fost, de exemplu, cele legate de
proiectul cultural „Bisericile de lemn din judeţul Gorj – tezaur de
arhitectură şi iconografie românească”. Lucrările respective şi, în general,
manifestările culturale aferente proiectelor culturale amintite au fost
consemnate atât în presa scrisă, cât şi cea audiovizuală, impactul acestora în
rândul specialiştilor în domeniul patrimoniului naţional, a oamenilor de
cultură, a preoţilor şi a opiniei publice în general fiind unul de mare
amploare.
V. Articolele şi studiile publicate în străinătate sunt următoarele:
1. In reviste/proceedings indexate ISI/CPSI:
(in colaborare) Some issues on the authorship identification in the
Apostles' Epistles, in the Proceedings of the LREC 2012 Workshop: LRERel Language Resources and Evaluation for Religious Texts, Istanbul,
Turkey 2012, p. 18-27. ISBN 978-2-9517408-7-7
http://www.comp.leeds.ac.uk/eric/lre-rel/lre-relProceedings.pdf
2. În volume colective editate în străinătate:
(in colaborare) Old liturgical books circulation between Transylvania and
Oltenia in the context of the prohibitive measures of the 18th century, in
volumul conferintei internationale „Religious freedom and constraint –
theological-historical landmarks”, Deva 2013, coord.: Florin Dobrei,
Stockholm: Felicitas; Deva: Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2013,
p. 113-128.
VI. Articolele şi studiile publicate în ţară până în prezent au apărut în
reviste teologice de prestigiu (Mitropolia Olteniei, cotată B CNCS) sau în
volumele colective ale unor importante conferinţe cu relevanţă pentru
domeniu de studiu, dintre care le menţionăm pe cele mai reprezentative:
Căsătoria şi divorţul în Vechiul Testament, în „Mitropolia Olteniei”, Serie
Nouă, Anul L, nr. 1-6, 1998, p. 141-163.
Societatea iudaică în perioada post-exilică, în „Mitropolia Olteniei”, Serie
Nouă, Anul LI, nr. 5-6, 1999, p. 84-99.
Ospitalitate şi onoare în paginile Vechiului Testament, în „Mitropolia
Olteniei”, Serie Nouă, Anul LII, nr. 1-2, 2000, p. 124-132.
Familia, aşezământ divin. Temeiuri biblice vechitestamentare,
„Mitropolia Olteniei”, Serie Nouă, Anul LI, nr. 3-4, 1999, p. 52-66.

în

Despre câteva interpretări aberante privind homosexualitatea în paginile
Sfintei Scripturi, în „Mitropolia Olteniei”, nr. 5-6, 2000, p. 107-114.
Consideraţii ermineutice cu privire la facerea omului (Geneză 1, 26-27), în
„Mitropolia Olteniei”, nr. 9-12, 2013, 13 pag (sub tipar).

Violentă si reconciliere în viata comunitară (Jud. 19-21) in volumul
„Mehedinti – Istorie, cultura, spiritualitate”, comunicările stiintifice ale
conferintei „2009 – Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel
Mare”, Editura Didahia, Drobeta Turnu Severin, 2009.
Raportul Biserică-Stat în perioada regimului autoritar al regelui Carol al
II-lea, în volumul „Silviu Dragomir (1888-1962): 50 de ani de la trecerea în
vesnicie”, coord. Florin Dobrei, Centrul de Studii Transilvănene, Edit.
Academia Română, Cluj-Napoca/Editura Episcopiei Devei si Hunedoarei,
Deva, 2012, p. 262-275.
Autonomia bisericească în conceptia canonistului Liviu Stan, în volumul
„Dreptul canonic în viata Bisericii. In memoriam pr. prof. dr. Liviu Stan
(1910-1973)”, Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei/ Editura
Episcopiei Devei si Hunedoarei, Deva, 2013, p. 181-196.
Practici neortodoxe si abateri liturgice întâlnite în săvârsirea Tainei
Sfântului Maslu, în volumul „Suferintă si Terapie – perspective teologice”,
Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei/ Editura Episcopiei Devei
si Hunedoarei, Deva, 2013, p. 294-306.
Articolele şi studiile publicate în alte reviste de specialitate „Analele
Universităţii din Craiova - Seria Teologie, „Studii”, revista Centrului pentru
Studii de Teologie Aplicată, “Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe
şi teologie”, atât în limba română, cât şi în limba engleză au acoperit o arie
largă a cercetărilor în domeniul studiilor biblice şi în genere a studiilor
teologice:
Combaterea corupţiei morale a vieţii familiale de către profeţii biblici, în
“Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie”, Editura
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002, p. 203-213.
Organizarea vieţii familiale la începutul mileniului II (î.Hr.) în spaţiul
Orientului Apropiat antic, în “Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe
şi teologie”, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002, p. 214-226.
The Common Witness in a Local Context. Challenges and Limitations, în
“Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie”, Editura Sitech,
Craiova, nr. 2, 2004, p. 110-127.

Capacitatea
candidatului de
a îndruma
studenţi sau
tineri
cercetători şi
competenţele

Prin diversitatea temelor abordate şi prin valoarea surselor folosite,
aceste studii au fost apreciate de cei care au dat girul pentru a apărea în
revistele menţionate, fiind bine primite şi în rândul cititorilor.
În perioada 1998-2000 în calitate de cadru didactic titular al Şcolii
Generale nr. 33 din Craiova la disciplina Religie, am activat ca îndrumător
pentru practică pedagogică a studenţilor înscrişi la modulul de
psihopedagogie al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
din cadrul Universităţii din Craiova pentru predarea în învătământ a
disciplinei Religie. De asemenea, pe parcursul anilor în care am activat ca
profesor titular de Religie, am primit calificativul „foarte bine” pentru

didactice ale
candidatului

activitatea didactică desfăşurată şi am fost implicat în diferite proiecte
organizate şi desfăşurate în cadrul instituţiilor de învăţământ în care am
activat (Olimpiade, concursuri şcolare etc.); totodată, am participat la mai
multe cursuri de formare profesională.
Între anii 2003 – 2007, în calitate de inspector eparhial de învăţământ
la nivelul Arhiepiscopiei Craiovei, am organizat un număr important de
activităţi şi manifestări cu caracter educativ-formativ destinate elevilor şi
profesorilor de religie, între acestea amintind şi simpozionul anual al
profesorilor de religie, manifestare sţiinţifică cu caracter interjudeţean
realizată sub egida Mitropoliei Olteniei şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean
Dolj şi dedicată tinerilor profesori de religie.
În calitate de director al Centrului pentru Studii de Teologie
Aplicată de pe lângă Mitropolia Olteniei (2003-2008) am coordonat
activităţile departamentelor de cercetare ştiinţifică din cadrul acestuia
(Ştiinţă şi Teologie, Bioetică, Medicină, Sociologie, Drept şi legislaţie,
Ecoteologie, Misiune creştină, Asistenţă socială) în care au fost implicaţi
numeroşi tineri cercetători, a căror muncă de cercetare a fost pusă în valoare
fie prin intermediul publicaţiilor apărute sub egida Centrului pentru Studii
de Teologie Aplicată (CSTA) – în revista Studii sau în lucrările de autor fie prin intermediul manifestărilor ştiinţifice organizate de-a lungul anilor:
- mai 2003 – sesiunea anuală de comunicări a Centrului pentru Studii
de Teologie Aplicată (simpozion naţional), Craiova.
- 23 octombrie 2004 – simpozionul naţional: „Educaţie pentru
sănătate”, Craiova;
- 2-4 iunie 2005 – simpozionul internaţional „Aspecte ale filantropiei
creştine contemporane”, Craiova.
- 19-21 mai 2006 – simpozionul naţional: „Două aniversări memorabile
– 1700 de ani de la urcarea pe tron a lui Constantin cel Mare (306) şi 600
de ani de la trecerea la domnul a Sfântului Nicodim de la Tismana (1406)”,
în colaborare cu Comisia Română de Istorie Bisericească Comparată,
Manastirea Tismana;
- 11 noiembrie 2006 – simpozionul naţional: „Gândirea socială a
Bisericii – preliminarii pentru un concept ortodox”, Craiova.
- 30 iunie – 1 iulie 2007 - simpozionul naţional: „Slujirea socială a
Bisericii (I) – Cultura şi educaţie în înţelegere ortodoxă”, Manastirea
Tismana.
În cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova, în decursul anilor în care
am activat ca lector universitar suplinitor, am organizat sau am fost implicat
într-o serie de activităţi cu impact în rândul studenţilor de la Facultatea de
Teologie şi de la alte facultăţi ale Universităţii din Craiova, cum sunt de
exemplu dezbaterile şi conferinţele la care au participat printre alţi
personalităţi ca Mitropolitul Lazăr Puhalo-Alaska, Pr. Prof. John Breck ş.a.;
organizarea la Craiova (10-12 octombrie 2005) a „Zilei Bibliei” şi a
simpozionului interconfesional „Sfânta Scriptură - temelia unităţii creştine”
(Sala Albastră a Universităţii din Craiova) în colaborare cu Societatea
Biblică Interconfesională din România (SBIR); lansarea volumului
Noologia aparţinând Prof. Ilie Bădescu (Sala Albastră a Universităţii din

Craiova); acordarea titlului de Doctor Honoris Causa de către Universitatea
din Craiova Preafericitului Anastasios Yannoulatos - Arhiepiscopul Tiranei
şi a întregii Albanii (septembrie 2006).
În perioada 27-28 noiembrie 2013 am organizat la mânăstirea Tismana
cea de a IV-a ediţie a Simpozionul Naţional Studenţesc „Sfinţii Constantin
şi Elena, punte de legătură între lumea greco-romană şi
modernitate/Teologie şi viaţă în opera Părintelui Profesor Dumitru
Stăniloae”.
Dintre activităţile de cercetare şi dezvoltare pe care le-am desfăşurat până în
prezent, pot fi amintite următoarele: proiecte educaţionale/ de formare
profesională/ culturale/de promovare a patrimoniu cultural naţional
(câştigate prin competiţie naţională):
- decembrie 2008 – noiembrie 2009 Director de proiect : Conservator –
specializarea tinerilor teologi in conservarea valorilor cultural religioase,
implementat de Fundatia Cuvântul care Zideşte, finanţat prin programul
PHARE 2006/018-147.04.02.01.01.401.
http://www.cuvantulcarezideste.ro/pro3.html
- septembrie 2009 – iunie 2010 Director de proiect: Copiii - Protectorii
Naturii, implementat de Fundatia Cuvântul care Zideşte, finantat de
Ambasada Statelor Unite ale Americii.
http://www.cuvantulcarezideste.ro/pro2.html
Capacitatea
candidatului de
a conduce
proiecte de
cercetaredezvoltare

- martie 2008 – octombrie 2008 Director de proiect :“Bisericile de lemn
din judeţul Gorj – tezaur de arhitectură şi iconografie românească”
finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, implementat de
Fundaţia “Cuvântul care zideşte”.
http://www.cuvantulcarezideste.ro/pro4.html
- 2010-2013 – asistent manager în cadrul proiectului „Consolidarea,
restaurarea si valorificarea turistică a Bisericii cu hramul Adormirea
Maicii Domnului si Sfantul Pantelimon – Mantuleasa” selectat în cadrul
Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeana
pentru Dezvoltare Regională, Beneficiar Parohia Adormirea Maicii
Domnului si Sfantul Pantelimon – Mântuleasa. cod SMIS 3771
http://www.mitropoliaolteniei-licitatii.ro/images/proiecte/.pdf
Alte proiecte (finantate prin competiţie):
- 12.04.2010 - 15.07.2010 - responsabil implementare în cadrul
proiectului Impact didactic, ecologic si peisagistic - Scoala nr. 22,
finanţat de MOL România şi implementat de Fundatia "Cuvantul care
zideste" în parteneriat cu Şcoala Mircea Eliade – Craiova şi Facultatea de
Horticultură a Universităţii din Craiova.
http://www.cuvantulcarezideste.ro/pro1.html

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: îndeplinit

- să aibă cel puţin 10 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite
de către facultăţi), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din structura postului,
conform CV-ului: îndeplinit
- să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00: îndeplinit
7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Semnătura candidatului
Reşceanu Ion

