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Candidat: Bora Ion-Sorin, Data naşterii: 07.01.1980
Funcția actuală : profesor titular
Instituția: Liceul Teologic din Tg-Jiu
1. Studiile universitare
Nr.
crt.
1.

2.

Instituţia de învăţământ superior
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Teologie
Ortodoxă
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Teologie
Ortodoxă

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1.
Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu, Facultatea de
Teologie Ortodoxă „Andrei
Șaguna”

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

TeologiePastorală

1998-2002

Licență

Exegeză și
ermineutică

2003-2004

Studii
aprofundate

Domeniul

Perioada

Teologie

2004-2010

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor

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

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
crt.

Instituţia

Domeniul
1

Perioada

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional

1.

2.

3.

4.

5.

Inspectoratul Școlar
Județean Gorj, Școala
Generală cu clasele IVIII G.Uscătescu” din
Tg-Cărbunești, județul
Gorj
Universitatea din
Craiova, Facultatea de
Teologie Ortodoxă
Inspectoratul Școlar
Județean Gorj, Liceul
Teologic din Tg-Jiu
Universitatea din
Craiova, Facultatea de
Teologie Ortodoxă
Universitatea din
Craiova, Facultatea de
Teologie Ortodoxă

Teologie

2002

Profesor titular pe catedra
de Religie

Teologie

2004

Definitivare în
învățământ

Teologie

2006

Teologie

2008

Profesor titular pe catedra
de discipline teologice de
specialitate
Grad didactic II

Teologie

2011

Grad didactic I
(echivalare)

5. Realizările profesional-ştiinţifice

Relevanța şi impactul
rezultatelor ştiinţifice
ale candidatului

Lucrări științifice
1. Teza de doctorat Cei Șaptezeci de ucenici(Luca
10,1-24)-istoria exegezei; tradiții creștine, a fost
susținută la Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian
Blaga” din Sibiu, sub coordonarea științifică a Pr.
Prof. Dr. Vasile Mihoc, referenții științifici fiind:
Pr. Prof. Dr. Stelian Tofană, Universitatea „Babeş
Bolyai” Cluj-Napoca, Pr. Prof. Dr.Dumitru Abrudan,
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu și Pr. Prof.
Dr. Sorin Cosma, Universitatea Reșița, specialişti

consacraţi, cu recunoaştere la nivel naţional şi
internațional în domeniu. Aceasta a fost publicată, cu
același titlu, cu binecuvântarea Î.P.S. Dr. Irineu,
Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei și
cu o prefață de Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, la

Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2013,
ISBN: 978-973-1794-85-3. Această carte „oferă,
atent și riguros, cele mai vechi și mai importante
informații, cu evaluările critice de rigoare și cu
concluzii ferm întemeiate. Lucrarea Părintelui
Ion-Sorin Bora răspunde adecvat și bine
argumentat largului evantai de întrebări pe care-l
ridică acest text evanghelic nu numai pentru
cititorul neavizat, ci chiar și pentru teologi. Ea se
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oferă, astfel, ca un dar binevenit unui cerc larg
de cititori interesați de înțelegerea cuvântului
dumnezeiesc”(Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc,
Prefață la Cei Șaptezeci de ucenici…, p. 16).
2. «Ceilalți ucenici» ai Domnului (Lc. 10,1,17) au
fost în număr de 70 sau 72? Scurte precizări
asupra implicațiilor celor două variante
textuale”, în Mitropolia Olteniei, an LXV(773776), 5-8/2013, pp. 164-180. Acest articol se
înscrie în același demers de cercetare a grupului
Celor Șaptezeci de ucenici ai Domnului.
Existența concomitentă a celor două variante
numerice corespunzătoare aceleiași realități
evanghelice, generatoare de confuzii în rândul
cititorilor Sfintei Scripturi și ai credincioșilor
atenți la detaliile cultice, sunt tratate din
perspectiva interpretărilor patristice ale unor
prefigurări vechitestamentare, coroborate cu
analiza variantelor manuscrite în ceea ce
privește acest număr. Astfel am dovedit că acest
număr al ucenicilor este Șaptezeci, numărul 72
atribuit apostolilor mici este rezultatul adaosului
rațional „și doi”, al celor care au vrut o
corespondență numerică între Cei Doiprezece și
„ceilalți ucenici”..
3. „«Am văzut pe satana ca un fulger
căzând...»(Luca 10,18)-scurte explicații”,
în Mitropolia Olteniei, an LXV(777-780), 912/2013, pp. 161-176. Dintre cuvintele directe
ale Domnului, reținute de Sfintele Evanghelii,
cele adresate Celor Șaptezeci în predica
ocazionată de trimiterea prepascală într-o
misiune în Iudeea(Lc. 10,1-24), se numără și
această mărturisire a Mântuitorului: „Am văzut
pe satana căzând ca un fulger din cer”(Lc.
10,18). Atât pentru Cei Șaptezeci, cât și pentru
viitoarele de mărturisiri de credință ale Bisericii,
căderea satanei, despre care vorbește Iisus în
textul lucanic studiat este un reper sigur al
faptului că satana a căzut din cer iar activitatea
Bisercii, concentrată la început în lucrarea
misionară a Sfinților Apostoli și ucenici ai
Domnului, contribuie la biruința definitivă a
puterilor malefice ale satanei.
4. „Cei Doisprezece ucenici ai Domnului și
importanța mandatului încredințat lor de la
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Domnul pentru instituția Bisericii creștine”,
în Mitropolia Olteniei, an LXV(769-772), nr. 14/2013, pp.124-147. Listele evanghelice ale
Celor Doisprezece Apostoli nu sunt identice, dar
concordanța lor este realizată și afirmată în acest
articol. Apostolatul Sfântului Apostol Pavel
precum și diferențele dintre numele Celor
Doisprezece Apostoli de pe tâmplele bisericilor
creștin-ortodoxe și cele evanghelice de
asemenea sunt clarificate. Nu în ultimul rând în
acest articol este prezentată și importanța
mandatului încredințat Sfinților Apostoli direct
de Mântuitorul Hristos.
5. „Cinstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena
ca Întocmai cu Apostolii din perspectiva
Apostolilor Noului Testament”, în Mehedinți,
Istorie, Cultură și Spiritualitate, vol. 6
(Comunicări susținute în cadrul Simpozionului
Internațional Mehedinți-istorie, cultură și
spiritualitate, prilejuit de 2013-„Anul omagial al
Sfinților Împărați Constantin și Elena” și „Anul
comemorativ al Părintelui Dumitru Stăniloae”),
lucrare tipărită cu binecuvântarea P.S. Nicodim,
Episcopul Severinului și Strehaiei, ED.
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2013, pp. 437-448.
Formularea „întocmai cu apostolii” este
rezervată unor persoane cu rol deosebit în istoria
Bisericii Creștine. Care sunt principalii posesori
ai acestui titlu de cinstire, în Biserica Ortodoxă
și care este raportul dintre „apostol” și „întocmai
cu apostolul”, sunt doar câteva din problemele
dezbătute. De asemenea, Sfinții Constantin și
Elena, cinstiți în mod deosebit în Patriarhia
Română în anul 2013, purtători ai titlului de
întocmai cu apostolii, deși Sfânta Elena este o
sfântă întocmai cu apostolii, iar Sfântul
Constantin, nu a fost nicodată hirotoit nici măcar
diacon, comportă o corespondență clară cu
realitatea apostolică a primului secol creștin.
6. „The Importance of Honoring the Saint Apostles
by Emperor Constantine and his Mother,
Helen”, in The Christian Paradigm of a United
Europe. The Historicaș and Religious
Dimension of the Reign of Saint Constantine the
Great and His Present Reception, Dr. SergiuGrigore Popescu(coordinator), International
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Scientific Symposium, 29-30 May 2013,
Tismana Monastery, Romania, Craiova:Ed.
Mitropolia Olteniei; Sofia: Regional
Development, 2014, ISBN 978-973-1794-92-1,
pp. 285-303. În condițiile în care o serie întreagă
de critici acuză pe nedrept pe Sfântul Constantin
de imixtiuni părtinitoare în viața decizională a
Bisericii și chiar în selectarea cărților canonice,
cercetarea felului în care Sfinții Apostoli și
operele lor au fost cinstite de Sfinții Constantin
și Elena este grăitoare. Cinstirea acordată
Apostolilor, păstrată și astăzi curată, ca și în era
constantiniană, nu este o inovație, ci un demers
firesc, normal, o sinteză și o valorificare a
tradiției primelor patru secole creștine. Același
lucru se petrece și cu cărțile canonului Noului
Testament în vremea Sfântului Constantin.
Acestea sunt prețuite, multiplicate și răspândite
pentru luminarea lumii încă aflată sub influența
credințelor idolatre păgâne.
7. „Identitatea locului naufragiului care purta pe
Sfântul Apostol Pavel spre Roma: Melita-Malta
sau Kefalonia (Fapte 28,1)”, în Mitropolia
Olteniei, an LXIV(761-764),nr.5-8/2012, pp. 81110. Cercetarea problematicii legate de Sfinții
Apostoli și în direcția elucidării unor aspecte din
viața, teologia și opera Sfântului Apostol Pavel.
În virtutea certitudinii unor calcule marinărești
de ordin matematic, toponimul Melita (FAp.
28,1) a fost schimbat cu Meleda (sec. X) sau
Malta (sec. XIX). La sfârșitul secolului trecut
Heinz Warnecke a demonstrat atât
imposibilitatea identificării Melita-Malta cât și
identitatea Melita-Kefalonia. Articolul pledează
pentru prudență și smerenie în fața textului sacru
al Noului Testament.
8. „«Cei tari» și «cei slabi», după I Corinteni 8-10”
în Altarul Banatului, an XXIII(LXII) serie nouă,
nr. 7-9 (iulie -septembrie), 2012, pp. 58-79.
Acest articol, ca și cel precedent, a fost inițial un
referat pe care l-am susținut în cadrul
programului de pregătire a doctoratului la
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei
Șaguna” din Sibiu. Contribuția personală constă
în analiza textului în cauză dar și în prezentarea
unui conflict dintre credința creștină și lumea
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păgână, generat de idolotite, amplu dezbătut de
Apostolii Mântuitorului.
9. „Wirkungsgeschichte et la véritable
interprétation- quelques considérations sur cette
méthode interprétative du Nouveau Testament”
în Mitropolia Olteniei, nr.5-8/2014. Acest articol
este un răspuns ortodox la o abordare
metodologică modernă a textului Sfintei
Scripturi. În toată cercetarea realizată până în
prezent am avut în vedere această abordare care
a permis lumii exegetice apusene să descopere
comorile teologiei Sfinților Părinți.
10. „St. Cyril of Alexandria - exegete of Scripture”
în Mitropolia Olteniei, Special Issue/2013.
Aceste studii au fost apreciate de cei care au dat
girul pentru a apărea în revistele menţionate, fiind
bine primite şi în rândul cititorilor.
Capacitatea candidatului de
a îndruma studenţi sau tineri
cercetători şi competenţele
didactice ale candidatului

Am pregătit elevi pentru olimpiada de religie și cea
pentru seminarii teologice la disciplinele Studiul
Noului Testament și Studiul Vechiului Testament. În
fiecare an școlar am coordonat absolvenții claselor a
XII-a de la specializările Teologie Ortodoxă și
Patrimoniu Cultural în vederea întocmirii lucrării de
atestare profesională. Pentru simpozionul studențesc
de la Tismana, organizat de Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Craiova, am coordonat pe Bușan
Dănuț, student în anul II la Teologie Pastorală, în
vederea întocmirii referatului ce a fost prezentat și
urmează să fie publicat.
Ca responsabil al comisiei metodice din care
disciplinele teologice au făcut parte, am întocmit
planul managerial și am organizat activitățile
specifice.
În perioada în care am făcut parte din Consiliul de
Administrație al Liceului am participat la activitatea
decizională a școlii, propunând soluții și ridicând
probleme în vedere îmbunătățirii bazei materiale și
calității actului didactic.
În calitate de profesor metodist al ISJ Gorj am fost
delegat la unele inspecții iar ca responsabil de cerc
pedagogic, am condus activitățile profesorilor
arondați.). Încă de la începutul activității de cadru
didactic asociat am întocmit suport de curs pentru
disciplina Studiul Noului Testament.
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Capacitatea candidatului de
a conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

În anul școlar 2006-2007 am implementat proiectul
„Moștenirea Sfiniților”, proiect înscris în calendarul
activităților educative ale Ministerului Educației,
Cercetării și Tineretului și finanțat de acesta cu 20000
lei. Fiecare școală teologică din învătământul
preuniversitar a fost invitată să-și delege elevi, însoțiți
de un cadru didactic, care să prezinte sfântul sau sfinții
cei mai reprezentativi, din perspectiva moștenitorilor
valorilor spirituale lăsate Bisericii de sfinții locali.
Proiectul s-a desfășurat în perioada 5-7 mai 2007 în
tabăra de la Tismana, fiind înscris și în anul următor în
calendarul activităților educative ale ministerului, dar
fără finanțare.

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

Indicatori de performanţă

Nr. min.
realizări

Nr.
realizări
candidat

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
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19

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Semnătura candidatului
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