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1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1.
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Teologie
Ortodoxă, Specializarea
Teologie Pastorală
2.
Universitatea din Craiova,
DPPD, cursuri psihopedagogice
3.

4.

5.

Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere,
Atestat de competență
lingvistică, Limba franceză
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Teologie
Ortodoxă, Studii Aprofundate:
Teologie și Cultură
Universitatea din Fribourg
(Elveția), Institutul de Studii
Superioare în Teologie
Ortodoxă, Chambésy/Geneva

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Teologie

1997-2001

Licențiat în
Teologie

Psihopedagogie

1997-2001

Certificat de
absolvire

Litere

2001

Atestat
(concurs)

Teologie

2001-2002

Diplomă de
Studii
Aprofundate

Teologie

2002-2004

Certificat de
Specializare în
Teologie
Ortodoxă
(Master)
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6.

7.

8.

9.

10.

Universitatea din Geneva
(Elveția)
Facultatea de Litere
École de langue et de
civilisation françaises
Curs postuniversitar
Universitatea din Geneva
(Elveția)
Facultatea Autonomă de
Teologie Protestantă
Curs postuniversitar
Universitatea din Fribourg
(Elveția)
Facultatea de Drept
Curs postuniversitar
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Drept și Științe
Administrative, Specializarea
Drept
Universitatea din Pitești,
Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale și
Psihologie, Specializarea
Psihologie

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1.
Universitatea Lucian Blaga din
Sibiu, Facultatea de Teologie
Ortodoxă Andrei Șaguna,
Doctorat în Teologie/Drept
canonic
2.
Universitatea din Fribourg
(Elveția), Facultatea de
Teologie Romano-Catolică

Litere

2002-2003

Atestat de limba
franceză
(concurs)

Teologie

2002-2003

Atestat
(studii
interreligioase)

Drept

2005-2006

Atestat
(introducere
tehnică în Drept)

Drept

2006-2010

Licențiat în
Drept

Psihologie

2020prezent

(student în anul I
de studii de
licență)

Domeniul

Perioada

Teologie

2002-2007

Teologie

2005-2006

(Doctorand:
cursuri de
doctorat în
Teologie
ecumenică)

2004-2005

-

2011-2012

Diplomă de
Master

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
1.
Universitatea din Fribourg
Teologie/Drept
(Elveția), Facultatea de
canonic
Teologie Romano-Catolică,
Bursă de studii a universității
2.
Universitatea Ovidius din
Drept
Constanța, Facultatea de Drept,
Științe Administrative și
Sociologie, Master: Drept
public

2

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor în
Teologie/Drept
canonic

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
Domeniul
crt.
1.
Școala Generală nr. 37
Mihai Eminescu,
Religie
Craiova
2.
Universitatea din
Teologie
Craiova, Facultatea de
Teologie Ortodoxă
3.
Universitatea din
Teologie
Craiova, Facultatea de
Teologie Ortodoxă
4.
Universitatea din
Teologie
Craiova, Facultatea de
Teologie Ortodoxă
5.
Universitatea din
Teologie
Craiova, Facultatea de
Teologie Ortodoxă

Perioada

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional

2000-2001

Profesor suplinitor

2001-2002

Preparator universitar
suplinitor

2002-2004

Preparator universitar
titular

2004-2008

Asistent universitar titular

2008prezent

Lector universitar titular

5. Realizările profesional-ştiinţifice
Relevanţa şi
Teza de doctorat în Teologie, specializarea Drept canonic, cu titlul
impactul
Căsătoria – Sfântă Taină a Bisericii şi instituţie juridică de dreptul familiei.
rezultatelor Studiu canonico-juridic comparat, a fost susținută, după 5 ani de cercetare în
ştiinţifice ale țară și în străinătate, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” a
candidatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, în anul 2007. În perioada 2002-2006,
am fost coordonat în studiile mele doctorale de vrednicul de pomenire, ilustrul
nostru dascăl, Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan N. Floca († 2 iunie 2006), teza de
doctorat fiind susținută sub conducerea ştiinţifică a Ips. Prof. Univ. Dr.
Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolit al Ardealului.
Părintele Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Floca a apreciat textul tezei mele de
doctorat, elaborat în cea mai mare parte în perioada (2002-2005), considerând
oportună experiența dobândită în cadrul studiilor și a cercetărilor științifice în
Drept matrimonial, sub coodonarea profesorilor Vlassios Phidas (Institutul
Ortodox Chambésy, 2002-2004), Pier Virginio Aimone și Barbara
Hallensleben (Universitatea din Fribourg, 2004-2006). Într-adevăr, am fost
preocupat, ca teolog și jurist, de domeniul matrimonial, de studiul comparativ
juridico-canonic al condițiilor și al impedimentelor pentru căsătorie și cununie
(de la legislația canonică ortodoxă și romano-catolică la legislația civilă din
România), dar și de instituția divorțului (motivele canonice și legale de divorț)
și aceasta pentru următoarele motive: problematica legalizării căsătoriilor între
persoane de același sex (mai ales din anii 2000), a parteneriatelor civile și a
adopției copiilor de către aceste cupluri (analiza condiției de fond pentru
căsătorie, a diferenței de sex în contextul legislației europene, a drepturilor și a
libertăților fundamentale), evoluția legislației civile din România, de la Codul
familiei către Noul Cod civil, actuala legislație canonică a Bisericii RomanoCatolice, după Conciliul Vatican II și prin Codul canonic din 1983, dar și
eforturile de armonizare a condițiilor și a impedimentelor canonice la nivel
interortodox, tema aceasta fiind dezvoltată de cea de a II-a Conferință
Panortodoxă Presinodală de la Chambésy și rămânând pe agenda Sfântului și

3

Marelui Sinod până la convocarea sa din 2016, prilej cu care s-a aprobat și
documentul final Sfânta Taină a Cununiei și impedimentele la aceasta.
Prin urmare, o parte importantă a studiilor mele teologice și juridice, a
cercetărilor științifice și a publicațiilor mele s-au concentrat pe abordarea
diferitelor aspecte juridice și canonice privind instituția căsătoriei.
Un prim pas l-au constituit studiile mele de Master în Teologie/Drept canonic
(2002-2004), bursier al statului grec, la Institut d’Études Supérieures en
Théologie Orthodoxe - Chambésy/Genève (Elveţia) - Centrul Ortodox al
Patriarhiei Ecumenice, unde am susţinut lucrarea ştiinţifică la disciplina Drept
canonic (Distincţia « Insigni cum laude »): Les empêchements au mariage dans
la tradition canonique de l'Église Orthodoxe et la législation roumaine, sub
conducerea ştiinţifică a eruditului canonist și istoric ortodox Prof. Univ. Dr
Vlassios Phidas (profesor de Drept canonic şi Istorie bisericească la Facultatea
de Teologie Ortodoxă din Atena şi rector al Institutului de la Chambésy), având
ca membri în comisie: Prof. Univ. Dr Vlassios Phidas, Ips. Prof. Univ. Dr.
Chrysostomos Constantinidis, mitropolit de Efes și președinte al Conferințelor
Panortodoxe Presinodale, Prof. Univ. Dr. Guido Vergauwen (rectorul
Universității din Fribourg) și Asist. Univ. Dr. Gary Vachicouras (secretar).
Lucrarea de master a fost apreciată de membrii comisiei pentru contribuția
științifică privind impedimentele canonice pentru administrarea Sfintei Taine a
Cununiei, coliziunile legislative apărute astăzi prin nearmonizarea legislațiilor
statelor cu dispozițiile canonice, contextul legislativ în România și diferențele
existente între Bisericile Ortodoxe în aplicarea legislației canonice, după
nevoile pastorale locale, deci, prin administrarea iconomiei bisericești care
poate duce uneori la folosirea excesivă a pogorământului în defavoarea acriviei
canonice. Despre această lucrare de master, Profesorul Vlassios Phidas aprecia:
„Lucrarea Domnului Iulian Mihai Constantinescu expune de o manieră
organizată tradiția ortodoxă privind chestiunea importantă a impedimentelor la
căsătorie. În timpurile moderne, această chestiune este mult mai importantă
pentru două motive: pe de o parte, adoptarea de legi instituind căsătoria civilă,
iar pe de altă parte, extraordinara creștere a căsătoriilor mixte între persoane de
confesiuni diferite sau de religii diferite, ca manifestare a societății
contemporane laice și multiculturale...”.
Lucrarea de master a fost publicată în unele studii în țară și în străinătate,
precum:
1. "Le problème du célibat clerical dans la tradition de l'Église Catholique
– Romaine", în rev. Analele Universităţii din Craiova, seria Teologie,
IX (2004), nr. 12, pp. 445-456.
2. "Le Mariage comme Sacrement de l’Église et comme institution de
Droit civil", în Богосл овск а м и съл (ПЕР ИОДИЧНО
ИЗДАНИЕ НА Б ОГ ОС Л ОВ С К ИЯ ФАК У Л ТЕТ към
Софийския университет "Св. Климент Охридски"; revista Facultății
de Teologie din Sofia, Bulgaria), an XIX, nr. 1 (2013), pp. 185-208,
ISSN 1310-7909; în Annals of the University of Craiova (=Analele
Universităţii din Craiova), Seria: Teologie, Editura Universitaria, IX
(2004), nr. 12, pp. 298-319.
3. "L’élément divin et élément humain du Sacrement de Mariage. Le
consentement des mariés et la législation roumaine dans une perspective
orthodoxe", în rev. Mitropolia Olteniei, LX (2008), nr. 1-4, pp. 263276.
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4. "Quelques aspects généraux concernant les empêchements au mariage
dans l’Eglise Orthodoxe Roumaine", în rev. Teologia 1/2011, pp. 75-99.
Teza de doctorat în Teologie/Drept canonic a fost publicată în trei cărți,
urmând cele trei mari capitole ale Dreptului matrimonial, anume condițiile
canonice și juridice ale administrării căsătoriei/cununiei, impedimentele
matrimoniale și instituția juridico-canonică a divorțului. Împărțirea materiei în
trei cărți separate s-a datorat faptului că în perioada 2008-2010, după susținerea
tezei de doctorat în 2007, când era în vigoare Codul familiei, se făcea trecerea
la noul sistem al Codului civil (Noul Cod civil intrat în vigoare la 1 Oct. 2011;
Legea 287/2009), iar textul trebuia actualizat și adăugit după noile evoluții
legislative din țara noastră, fiind o lucrare comparativă (canonică și juridică).
Cele trei cărți sunt:
• Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile administrării căsătoriei.
Studiu juridico-canonic, Editura Aius, Craiova, 2008, 252 p., ISBN
978-973-1780-81-8; Ediția a II-a, Editura Christiana, București,
2010, 272 p., ISBN 978-973-1913-22-3.
• De impedimentis matrimonii. De la acrivia canonică la iconomia
bisericească, Editura Universitaria, Craiova, 2010, 282 p., ISBN
978-606-510-917-9.
• Instituția divorțului între legislația canonică și legislația civilă,
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 209 p.,
ISBN 978-606-14-0491-9 (Editura Universitaria Craiova, ISBN
978-973-595-432-1).
Primele două cărți apar menționate în Bibliografia lucrărilor de specialitate a
Society for the Law of the Eastern Churches (Viena), publicată în Dec. 2011.
Teza de doctorat este rodul activităţii mele de documentare şi de cercetare
ştiinţifică de mai mulţi ani (2002-2007) asupra problematicilor diverse ale
domeniului matrimonial, atât din perspectivă canonică ortodoxă, cât şi din
perspectiva tradiţiei canonice a Bisericii Romano-Catolice, precum şi cu
evidenţierea legislaţiei Dreptului familiei din România (actualmente NCC,
2011) privind reglementarea instituției canonice și juridice a căsătoriei. În
perioada anilor 2000 s-au dezvoltat diferite lucrări care au vizat tratarea
căsătoriei din perspectiva teologiei sistematice şi istorice, constatând în acelaşi
timp puţine studii în cadrul teologiei practice, cu excepţia anumitor lucrări de
teologie liturgică. Existau prea puține lucrări actuale de drept bisericesc, cu o
viziune juridică actuală asupra căsătoriei, dar care să pună în evidență și
respectivele coliziuni legislative privind administrarea căsătoriei și motivele de
divorț între legislația statului și dreptul canonic al Bisericii. Elementele de
noutate au constat în scoaterea în evidență a confuziilor de ordin juridicocanonic în domeniu, lipsa de armonizare între legislația de stat și bisericească,
diferențele față de dreptul canonic romano-catolic înainte și după Vatican II și
promovarea anumitor perspective privind existența coliziunilor legislative, în
context pastoral, interortodox, dar și în contextul legislației civile și a dreptului
constituțional.
Teza de doctorat a fost apreciată de membrii comisiei de susținere: Pr. Prof.
Univ. Dr. Dorin Oancea (președinte), Ips. Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza
(îndrumător), Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, având ca
membri în comisie pe cei mai reputați specialiști canoniști ortodocși români:
Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Dură (conducător de doctorat în Drept canonic,
director al Școlii doctorale și fost prorector al Universității Ovidius din
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Constanța); Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Rus (conducător de doctorat în Drept
canonic, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad); Pr. Conf. Univ. Dr.
Dumitru Găină (Doctor în Drept canonic, specialist, Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Craiova). Am devenit Doctor în Teologie ortodoxă (Ordinul
M.E.C.T. nr. 4887/2008, Distincţia “Magna cum laude”), specialitatea Drept
canonic, fiind relevantă contribuția adusă la formarea mea de către Arhid. Prof.
Univ. Dr. Ioan N. Floca (în perioada 2002-†2006).
Cele trei cărți (teza de doctorat) au fost bine receptate de specialiștii în
domeniu, ele devenind relevante pentru Dreptul matrimonial, atât pentru
canoniști, cât și pentru juriști. Ele sunt folosite ca materiale didactice,
bibliografie, în cadrul facultăților de teologie, ca bibliografie pentru
concursurile pe posturi didactice de Drept canonic, dar și ca bibliografie
recomandată de Pr. Conf. Univ. Dr. Patriciu Vlaicu pentru cursanții de la
cursurile pastorale ale Centrului Ortodox de Studii și Cercetare Dumitru
Stăniloae de la Paris. Numeroase citări se regăsesc în cărțile, studiile și
articolele de specialitate.
Ca referințe ale specialiștilor în Drept canonic și citări în diferite lucrări,
menționăm:
În lucrarea Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile administrării
căsătoriei. Studiu juridico-canonic, Ediția a II-a, Editura Christiana, București,
2010, 272 p., ISBN 978-973-1913-22-3, Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae V. Dură
apreciază că: „Autorul ne prezintă un subiect a cărui importanță este învederată
atât de realitatea eclesiologică, cât şi de cea juridică. Este vorba de instituția
juridică a căsătoriei, pe care dreptul familiei a legiferat-o și a instituționalizat-o
de mai bine de două milenii. Cartea Domnului Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai
Constantinescu se dovedește a fi o lucrare care a necesitat, într-adevăr, ani de
zile de muncă. Referințele bibliografice și vasta bibliografie adeveresc cu
prisosință această realitate. De altfel, lucrarea se dovedeşte de o stringentă
actualitate atât pentru lumea teologică, cât și pentru cea juridică, din țara
noastră, şi care va rămâne drept una de referință pentru specialiştii celor două
lumi” (p. 267). Tot aici, Pr. Conf. Univ. Dr. Dumitru Găină a precizat că:
„Lucrarea de față este un studiu juridico-canonic de înaltă ținută academică,
bazată pe valoroase izvoare şi temeinică cercetare științifică în domeniul
matrimonial. Este de semnalat puterea de analiză şi sinteză dovedită de autor în
a prezenta căsătoria, atât din punct de vedere ortodox și romano-catolic, cât și
privind legislația din România. Prin întregul ei conținut, lucrarea este un
așteptat compendiu ce clarifică unele probleme canonice şi juridice privind
dreptul canonic matrimonial ortodox în raport cu normele dreptului familiei din
România, precum şi cu dreptul canonic romano-catolic în domeniu. Structura şi
fundamentarea ei dezvăluie că Domnul Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai
Constantinescu este un veritabil căutător de izvoare istorice, canonice şi
juridice, din care cu mult rafinament intelectual și maximă credibilitate a știut
să prezinte în chip analitic, critic și obiectiv această problemă; să îmbine
prezentul cu trecutul şi să vadă în perspectivă rânduieli și modalități de
integrare a familiei ortodoxe în contextul european, unde tot mai des apar
căsătoriile mixte...” (pp. 267-268).
Lucrarea De impedimentis matrimonii. De la acrivia canonică la iconomia
bisericească, Editura Universitaria, Craiova, 2010, 282 p., ISBN 978-606-510917-9 este un ghid util juridico-canonic privind impedimentele matrimoniale și
problema căsătoriilor mixte, expunând legislația și doctrina canonică ortodoxă
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și romano-catolică în raport cu legislația civilă din România. Cu privire la
această carte, Prof. Univ. Dr. Vlassios Phidas menționa: „...După cum reiese
din lectura prezentei lucrări, autorul s-a axat în cercetarea sa pe expunerea
tradiției ortodoxe privind impedimentele la căsătorie și pe reflectarea ei în
legislația și praxis-ul Bisericii Ortodoxe Române, dezvoltând principiile
fundamentale ale tradiției canonice ortodoxe, semnalând acordul sau
divergențele observate în aplicarea sa în Biserica Română”.
Lucrarea Instituția divorțului între legislația canonică și legislația civilă,
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 209 p., ISBN 978606-14-0491-9 (Editura Universitaria Craiova, ISBN 978-973-595-432-1) este
un compendiu care pune în discuție și clarifică numeroasele probleme canonice
și juridice pe care le ridică divorțul, mai ales motivele de divorț. În Prefața
acestei cărți, Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Rus aprecia că: „...De mare
actualitate pentru gândirea juridică în general, cât și pentru cea canonică și
eclesiologică în special, lucrarea Domnului Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai
Constantinescu, Instituția divorțului între legislația canonică și legislația
civilă, se distinge în peisajul contribuțiilor științifice în domeniul canonic și
juridic, punctul arhimedic fiind studierea pe o perioadă mai lungă a
problemelor juridico-canonice privind instituția divorțului. Autorul a reușit prin
eforturile sale de cercetare și documentare să trateze un subiect interesant, util
și necesar pentru literatura teologică și juridică românească și mai ales pentru
Dreptul canonic al Bisericii noastre... apreciem contribuția științifică a
Domnului Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai Constantinescu, care este rodul
activității de cercetare științifică în cadrul diferitelor stagii de documentare din
străinătate, pe perioada studiilor sale de specializare în Drept canonic, cu
siguranță lucrarea impunându-se în literatura de specialitate din țara noastră,
neexistând astăzi astfel de lucrări care să abordeze sistematic și comparativ
problema divorțului” (pp. I-IV).
Privind unele dintre citările lucrărilor mele din sfera dreptului matrimonial,
menționez:
• Iulian Mihai Constantinescu, De impedimentis matrimonii. De la
acrivia canonică la iconomia bisericească, Editura Universitaria,
Craiova, 2010, 282 p., ISBN 978-606-510-917-9 în Pr. Conf. Dr.
Patriciu Vlaicu (Cluj), „Biserica Ortodoxă în fața problematicii
căsătoriilor mixte”, în Studii Teologice 1 (2012), pp. 167-190.
• Iulian Mihai Constantinescu, "Mixta religio după dreptul canonic
matrimonial al Bisericii Romano-Catolice", în Altarul Reîntregirii
2/2009, pp. 133-164 în Lect. univ. dr. Ioan Cozma, „Căsătoriile mixte în
teoria și practica Bisericii Ortodoxe”, în Altarul Reîntregirii 2/2010, pp.
147-160.
• Iulian Mihai Constantinescu, Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile
administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic, Editura Aius,
Craiova, 2008, 252 p., ISBN 978-973-1780-81-8 în Lect. Univ. Dr.
George Grigoriță, „Căsătoria potrivit Dreptului canonic ortodox
(prevederi canonice și realități actuale)”, în: vol. The Christian Family,
Ed. Universității A. I. Cuza, Iași, 2013, p. 140, ISBN 978 – 973 – 703 –
850 - 0.
• Iulian Mihai Constantinescu, "Încetarea și desfacerea căsătoriei între
legislația de stat și tradiția canonică a Bisericii. Problema poligamiei
harice", în Mitropolia Olteniei, LXIII (2011), nr. 1-4, pp. 124-159 în
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Lect. Univ. Dr. George Grigoriță, „Căsătoria potrivit Dreptului canonic
ortodox (prevederi canonice și realități actuale)”, în vol. The Christian
Family, Ed. Universității A. I. Cuza, Iași, 2013, p. 150; p. 154, ISBN
978 – 973 – 703 – 850 - 0.
• Iulian Mihai Constantinescu, Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile
administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic, Ediția a II-a, Editura
Christiana, București, 2010, 272 p., ISBN 978-973-1913-22-3 în Ionuț
Gabriel Corduneanu, „Raportul între căsătoria religioasă și cea civilă în
România din perspectiva Drepturilor Omului”, în The Christian Family,
Ed. Universității A. I. Cuza, Iași, 2013, p. 327, ISBN 978 – 973 – 703 –
850 - 0.
• Iulian Mihai Constantinescu, Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile
administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic, Editura Aius,
Craiova, 2008, 252 p. în Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, „Căsătoria și
elementele de Drept succesoral în legislația bisericească”, în Studia
Universitatis Babeș-Bolyai Iurisprudentia 2/2012, p. 16.
• Iulian Mihai Constantinescu, Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile
administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic, Editura Aius,
Craiova, 2008, 252 p. în Roxana Albăstroiu, Lavinia Olah, „THE
RELIGIOUS ELEMENT IN THE EVOLUTION OF FAMILY LAW”,
http://www.juridicaljournal.univagora.ro/download/pdf/REEFL2011II6.
pdf, consultat în data de 15 mai 2014.
• Iulian Mihai Constantinescu, Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile
administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic, Ediția a II-a, Editura
Christiana, București, 2010, 272 p., ISBN 978-973-1913-22-3 în Liviu
Marius Harosa, Drept canonic, Ed. Universul Juridic, 2013, p. 179, 180,
183, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 194, 195, 196, 206, ISBN 978-606673-109-6.
• Iulian Mihai Constantinescu, Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile
administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic, Ediția a II-a, Editura
Christiana, București, 2010, 272 p., ISBN 978-973-1913-22-3 în Pr. Dr.
Edmond Nicolae Popa, Provocări la adresa familiei creștine azi, Ed.
Episcopiei Giurgiului, Giurgiu, 2011 (teză de doctorat).
Alte direcții de cercetare reflectate în publicații sunt:
1. Știința academică a Dreptului canonic;
2. Terminologia Dreptului canonic;
3. Dialogul interortodox;
4. Principiile canonice pentru organizarea și conducerea Bisericii;
5. Drepturi și libertăți fundamentale;
6. Membrii Bisericii;
7. Bunurile bisericești, legislație și expertiză în patrimoniul cultural;
8. Dreptul penal bisericesc.
Vom menționa aici câteva dintre cărțile și studiile publicate, din aria de
cercetare, precum și referințele la acestea:
În urma participării la Colocviul internațional Droit canon de l’Eglise
Orthodoxe, la invitația Arhim. Prof. Univ. Dr. Grigorios Papathomas, în 2010,
Universitatea din Strasbourg, organizat de Centrul Prisme, cu lucrarea: La
science du Droit Canon (canonistes orthodoxes) au cours des 19ème et 20ème
siècles et la genèse de la science du Droit Canon au sein du monde orthodoxe,
am cercetat și dezvoltat această temă, publicând câteva studii (recomandate de
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către Pr. Conf. Univ. Dr. Patriciu Vlaicu cursanților de la cursurile pastorale ale
Centrului Ortodox de Studii și Cercetare Dumitru Stăniloae de la Paris,
apreciate și în cadrul Centrului de Studii Canonice (CSC) al Facultății de
Teologie Ortodoxă a Universității Babes Bolyai din Cluj Napoca), al cărui
colaborator apropiat sunt. Lucrarea prezentată în cadrul colocviului de la
Strasbourg a fost bine receptată, câțiva profesori exprimându-se apreciativ la
adresa ei: Arhim. Prof. Univ. Dr. Grigorios Papathomas, Pr. Conf. Univ. Dr.
Patriciu Vlaicu, Prof. Univ. Dr. Vlassios Phidas, Prof. Univ. Dr. Konstantinos
Pitsakis, Prof. Univ. Dr. Jean Werckmeister și Prof. Univ. Dr. Francis Messner.
Acest demers științific s-a finalizat cu lucrarea Dreptul canonic ortodox ca
știință. Geneză și perspective, ediția a doua, Editura Universitaria, Craiova,
2020, ISBN 978-606-14-1692-9, în care am dezvoltat nu numai contribuțiile
canoniștilor secolului al XIX-lea la nașterea științei Dreptului canonic în spațiul
ortodox, ci am adus la zi evoluția disciplinei Dreptului canonic în Biserica
Ortodoxă Română și importanța profesorilor și a operelor lor pentru
dezvoltarea științei academice a Dreptului canonic. În Prefața primei ediții a
acestei lucrări, Pr. Conf. Univ. Dr. Dumitru Găină aprecia: „Lucrarea de față,
Dreptul canonic ortodox ca știință. Geneză și perspective, publicată de Domnul
Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai Constantinescu, de la catedra de Drept canonic a
Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, la prestigioasa editură academică,
Universitaria, a Universității din Craiova, se impune în literatura de
specialitate a Dreptului canonic ortodox, tocmai prin importanța și actualitatea
temei tratate, dar și prin lipsa unei abordări actuale a nașterii și dezvoltării
științei academice a Dreptului canonic în spațiul ortodox. Autorul a dezvoltat
aici contribuțiile canoniștilor din secolul al XIX-lea și nu numai, întrucât atunci
s-a simțit nevoia unei sistematizări a materiei Dreptului canonic, adică a unei
expuneri științifice a lui. Astfel, s-a evidențiat contribuția unor erudiți canoniști,
într-o perioadă dificilă (sec. XIX), nu numai din punct de vedere istoric, dar și
prin lipsa unei metodologii care să stea la baza elaborării științifice, sistematice,
didactice, a tratatelor de Drept canonic. Între aceștia se remarcă Sfântul
Mitropolit Andrei Șaguna, episcopul Nicodim Milaș, profesorul Joseph
Zhishman (Viena), profesorul grec Mihalis Potlis (Atena), dar și alți canoniști
amintiți în această lucrare pentru eforturile lor academice. Apreciem apariția
acestei lucrări care, cu siguranță, va aduce un plus de lumină asupra nașterii și a
dezvoltării disciplinei Dreptului canonic ortodox, considerând că este de mare
actualitate și că va fi bine receptată de către specialiștii în Drept canonic și de
către cei care studiază teologia, întrucât ea umple un gol în literatura actuală de
specialitate a dreptului Bisericii Ortodoxe” (pp. 11-13).
În ceea ce privește problematica învățământului teologic și a disciplinei
Drept canonic, în septembrie 2015 am participat la Simpozionul internațional
Oikonomia, Dispensatio and Aequitas in the life of the Church, cu lucrarea
"Les limites légales de la compétence ecclésiastique dans le cadre de
l’enseignement étatique théologique orthodoxe en Roumanie. Economie et
légalité", Cel de-al XXII-lea Congres Internațional al Society for the Law of the
Eastern Churches, organizat la Salonic (Grecia). Lucrarea a fost apreciată de
canoniștii prezenți, antrenând discuții pe marginea ei, mai ales canoniștii greci,
cum ar fi Ips. Prof. Univ. Dr. Kyrillos Katerelos și Prof. Nikos Maghioros.
Lucrarea a fost publicată în rev. Kanon XXIV, Ed. Roman Kovar Hennef, 2016,
pp. 370-388.
Aici menționez că un studiu care tratează contribuția canonistului Andrei
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Șaguna a fost citat într-un volum colectiv în Germania: "Personalitatea
Mitropolitului-Canonist Andrei Șaguna și lucrările sistematice de Drept
Canonic. Compendiul de Drept Canonic la 140 de ani de la apariție (18682008) ", în Mitropolia Olteniei, LXI (2009), nr. 9-12, pp. 86-113 în Ilie Ursa,
„Statut der Rumänischen Orthodoxen Kirche. Eine Einführung”, în
JAHRBUCH DES ÖFFENTLICHEN RECHTS DER GEGENWART, NEUE
FOLGE / BAND 62, 2014, HERAUSGEGEBEN VON, PETER HÄBERLE,
Mohr Siebeck, p. 374, ISBN 978-3-16-153146-0, ISSN 0075–2517. Un alt
studiu, care este o pledoarie pentru importanța Dreptului canonic în Biserică, a
fost citat într-un volum colectiv publicat în Italia: Iulian Mihai Constantinescu,
"Poate exista Biserica fără Drept canonic? O pledoarie juridic-canonică pentru
«jus canonicum» al Bisericii Ortodoxe", în Teologia 1/2009, pp. 60-75, ISSN
1453 – 4789 în Florentina Chirodea (Universitatea din Oradea), „Raporturile
dintre stat și Biserică în curricula instituțiilor de învățământ superior. Studiu de
caz: Academia de Drept din Oradea”, în: vol. Educație și credință spre o
reunificare a valorilor, Bergamo (Italia), Casa Editrice Marna, 2013, Codice
EAN (ISBN) 978-88-7203-608-2, p. 125, 137.
Fiind preocupat de terminologia Dreptului canonic, am fost desemnat
membru în Comitetul profesorilor de Drept canonic care să redacteze
Dicționarul de termeni juridico-canonici, coordonat de Pr. Prof. Univ. Dr.
Constantin Rus (din decembrie 2010), dar și membru în Comitetul Național de
redactare a manualului de Drept canonic pentru Facultățile de Teologie din
cadrul Patriarhiei Române (din 27 mai 2014), proiect coordonat de Pr. Conf.
Univ. Dr. Irimie Marga. Zeci de termeni juridico-canonici au fost publicați în
Dicționar de Teologie Ortodoxă, coordonatori: Pr. Prof. dr. Ștefan Buchiu și
Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ed. Basilica, București, 2019, ISBN: 978-606-290296-4. Întrucât numeroși termeni de specialitate nu se regăsesc în dicționarul
menționat, am hotărât să încep un proiect de publicare a unui dicționar complet,
un prim pas fiind făcut prin publicarea lucrării Dicționar de termeni juridicocanonici pentru uzul studenților teologi, Vol. II, Editura Universitaria, Craiova,
2020, 156 p, ISBN 978-606-14-1696-7.
Studiind la Institutul Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la
Chambésy, locul desfășurării Conferințelor Panortodoxe Presinodale și a
Comisiilor Interortodoxe pentru Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe,
printre profesori avandu-i pe Mitropolitul Prof. Univ. Dr. Hrisostom
Konstantinidis al Efesului (președinte al conferințelor) și pe Prof. Univ. Dr.
Vlassios Phidas (rector, reprezentant al unor Biserici Autocefale în cadrul
conferințelor și a comisiilor), am studiat evoluția dialogului interortodox de la
începutul secolului al XX-lea pănâ în prezent, mai întâi abordând
Impedimentele la căsătorie, apoi tematica în ansamblul ei și toate aspectele
privind dialogul în sine, sinodalitatea și problema primatului sau problemele cu
implicații canonice în raporturile interortodoxe. Pe lângă publicațiile privind
aspectele dreptului matrimonial, am tratat instituții de drept canonic în dialogul
interortodox, raportat la principiile canonice ortodoxe și la corecta lor
interpretare. Acest capitol privind dialogul interortodox este tratat de mine în
cadrul viitorului Manual de Drept canonic al Patriarhiei Române. Dintre
studiile publicate în această direcție de cercetare menționez: "The Principle of
Ecclesiastical Autocephaly and the Problems of Inter-orthodox Jurisdiction. An
Actual Ecclesiological and Canonical Contribution", în: vol. The Place of
Canonical Principles in the Organization and Working of Autocephalous
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Orthodox Churches, The Canon Law International Symposium (10-12 Sept.
2008), Arad, 2008, pp. 220-243, studiu citat în teza de doctorat a Lect. Univ.
Dr. George Grigoriță (București), L’autonomie ecclesiastique selon la
legislation canonique actuelle de L’Eglise Orthodoxe et de L’Eglise
Catholique. Etude canonique comparative, Tesi Gregoriana, Serie Diritto
Canonico 86, Editrice Pontificia Universita Gregoriana, Roma, 2011, p. 47; p.
533, ISBN 978-88-7839-190-1; "Canonical Institution of Autocephaly and
Diaspora. The Recent Conflict between the Jerusalem Patriarchate and the
Romanian Patriarchate", în Богосл овск а м исъ л (ПЕР ИОДИ ЧНО
ИЗДАНИЕ Н А БО Г ОС Л ОВ С К ИЯ ФАК У Л ТЕТ към Софийския
университет "Св. Климент Охридски"; revista Facultății de Teologie din
Sofia, Bulgaria), an XX, nr. 2 (2015), pp. 57-78, ISSN 1310-7909; "Principiile
canonice fundamentale și aplicarea formei canonice sinodale în organizarea și
conducerea Bisericii", în rev. Mitropolia Olteniei, LXVII (2015), nr. 1-4, pp.
178-196; "Dialogul interortodox și acordul privind jurisdicția în Diaspora
Ortodoxă ca expresie a instituției autocefaliei", în rev.: Mitropolia Olteniei, 14/2019, pp. 160-176; "Le principe de la synodalité selon la législation
canonique oecuménique du Ier millénaire face au Saint et Grand Synode de
l’Eglise Orthodoxe", în rev : Kanon: Congress of the SLEC Primacy and
Synodality. Deepening Insights, ed. Prof. Dr. Peter Szabo XXV/2019, pp. 461492. Acest studiu a fost susținut în Septembrie 2017, în cadrul Celui de-al
XXIII-lea Congres Internațional al Society for the Law of the Eastern Churches
(Viena) „Primacy and Synodality. Deepening Insights”, Debrețin (Ungaria).
Cu acest prilej, am fost ales membru consilier în Boardul Society for the Law of
the Eastern Churches (Viena), ales cu majoritatea voturilor membrilor
Adunării Generale. În Septembrie 2019, la Congresul Society for the Law of the
Eastern Churches, la Roma, am susținut lucrarea cu titlul Unity and coresponsability: A Canonical Evaluation of the Position of the Orthodox Church
concerning its relations with the whole Christian World, lucrare care va fi
publicată în 2021, în revista Kanon de la Viena. Cercetarea dialogului
interortodox a dus la publicarea lucrării Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii
Ortodoxe. Comisiile interortodoxe, Conferințele Panortodoxe, Conferințele
Panortodoxe Presinodale, Editura Universitaria, Craiova, 2020, ISBN 978606-14-1693-6.
Pornind de la principiile canonice pentru organizarea și funcționarea
Bisericii, analizând principiul autonomiei externe bisericești în contextul
drepturilor și libertăților fundamentale, mai ales privind libertatea religioasă,
am tratat în studiile mele publicate diferite aspecte privind libertatea de religie
în cadrul statelor democratice, raporturile statelor cu diferitele culte religioase,
modelele de finanțare a cultelor, dar și problema sindicatului clericilor din
Mitropolia Olteniei, în anul 2013 pronunțându-se Marea Cameră a CEDO în
defavoarea unei astfel de asocieri de tip sindical în Biserica Ortodoxă. Astfel de
studii s-au scris prea puține în revistele noastre, observând o preocupare a
canoniștilor și a juriștilor din străinătate pe acest subiect. În Septembrie 2013
am participat la Congresul internațional Particular Laws and Current Issues in
the Churches, cu lucrarea "Le problème juridique actuel des Syndicats du
clergé dans l'Eglise Orthodoxe Roumaine", Cel de-al XXI-lea Congres
Internațional al Society for the Law of the Eastern Churches, Faculty of
Jurisprudence and the Ecumenical Institute din Bari, Italia. Această lucrare s-a
bucurat de o bună receptare din partea membrilor SLEC participanți (profesori
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de Drept canonic), existând discuții numeroase pe această temă. Unul dintre cei
care au manifestat interes pentru prezentarea mea a fost Ips. Mitropolit Prof.
Univ. Dr. Kyrillos Katerelos (Atena/Boston), care a fost ales atunci, la Bari,
președinte SLEC. Lucrarea prezentată la Congresul de la Bari a fost publicată
în rev. Kanon XXIII, pp. 227-254. Studiul a fost prezentat pe larg în tratatul de
Drept canonic, în limba germană, al Profesorilor Richard Potz și Eva Synek
(Viena): Iulian Mihai L. Constantinescu, "Le problème juridique actuel des
Syndicats du clergé dans l'Eglise Orthodoxe Roumaine", în: Kanon XXIII
(Viena), Yearbook of the Society for the Law of the Eastern Churches, Edition
Roman Kovar Hennef 2014, pp. 227-254, în Richard Potz, Eva Synek (Viena,
Manual de Drept canonic), Orthodoxes Kirchenrecht, Kirche und Recht 28,
Freistadt, 2014, pp. 263-266, ISBN 978-3-901479-92-2, ISSN 0259-0735.
Studiul este citat și de Profesorul Radu Carp (Universitatea din București):
Iulian Mihai Constantinescu, "Le problème juridique actuel des Syndicats du
clergé dans l'Eglise Orthodoxe Roumaine", în: Kanon XXIII (Viena), Yearbook
of the Society for the Law of the Eastern Churches, Particular Law, Edition
Roman Kovar Hennef 2014, pp. 227-254, în Radu Carp, „Autonomy of
Religions: do we really Need a Unitary Framework? The Illusion of Using
Human Rights as Arbiters between Culture and Religion”, în Kanon XXIII
(Viena), Edition Roman Kovar Hennef 2014, p. 285. Dintre publicații mai pot
aminti: "Libertatea de religie, de la perioada constantiniană la gândirea juridică
europeană actuală", în vol. Simpozionului internațional Mehedinţi – istorie,
cultură şi spiritualitate, Ediția a VI-a, 2013, Ed. Didahia, Drobeta Turnu
Severin, 2013, pp. 280-294; "Libertatea religioasă în teoria și jurisprudența
europeană" (în colab.), în Îndrumător pastoral, nr. 5/2013, Tulcea, pp. 162174. În ceea ce privește principiile canonice, am publicat mai multe studii,
menționăm aici unul dintre ele care a fost citat în teza de doctorat a Arhid. Prof.
Univ. Dr. Georgică Grigoriță (București), susținută la Universitatea Pontificală
Gregoriană din Roma și publicată în limba franceză la editura universității,
"The Principle of Ecclesiastical Autocephaly and the Problems of Interorthodox Jurisdiction. An Actual Ecclesiological and Canonical Contribution",
în: vol. The Place of Canonical Principles in the Organization and Working of
Autocephalous Orthodox Churches, The Canon Law International Symposium
(10-12 Sept. 2008), Arad, 2008, pp. 220-243 în Lect. Univ. Dr. Georgică
Grigoriță, L’autonomie ecclesiastique selon la legislation canonique actuelle
de L’Eglise Orthodoxe et de L’Eglise Catholique. Etude canonique
comparative, Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico 86, Editrice Pontificia
Universita Gregoriana, Roma, 2011 (teză de doctorat), p. 47; p. 533, ISBN 97888-7839-190-1.
Capacitatea
candidatului
de a îndruma
studenţi sau
tineri
cercetători şi
competenţele
didactice ale
candidatului

În urma absolvirii Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din
Craiova (2001) și a începerii carierei universitare, ca preparator, din același an,
am fost în permanență preocupat de perfecționarea studiilor canonice și
juridice, pentru dezvoltarea competențelor didactice și de cercetare științifică.
Astfel, am urmat Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii
din Craiova (Specializarea Drept, 2010); Studii Aprofundate de teologie în
cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, secţia „Doctrină şi cultură”
(2001-2002); Cursurile de masterat în Teologie (2002-2004), bursier la Institut
d’Études Supérieures en Théologie Orthodoxe – Chambésy/Genève (Elveţia);
Bursier al Universității din Fribourg (Elveţia), Facultatea de Teologie Romano-
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Catolică, specialitatea Drept canonic (2004-2005); Doctor în Teologie
ortodoxă, în 2007 (Ordinul M.E.C.T. nr. 4887/2008, Distincţia “Magna cum
laude”), specialitatea Drept canonic, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă
„Andrei Şaguna” a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu; Cursurile de
masterat în Drept public la Facultatea de Drept, Științe administrative și
Sociologie a Universității Ovidius din Constanța, Departamentul Drept. Sunt
membru în numeroase societăți naționale și internaționale de specialitate, din
2017 fiind membru consilier în Board-ul Society for the Law of the Eastern
Churches (Viena). Am publicat cărți de specialitate, studii, articole, traduceri,
recenzii, atât în reviste prestigioase din țară, cât și din străinătate, participând la
numeroase manifestări științifice de Drept canonic.
În timpul studiilor în Elveția, m-am implicat, alături de colegii mei studenți
bursieri ai Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, în
echipe de lucru, participând activ în cadrul vizitei patriarhului ecumenic
Bartolomeu I la Chambésy, decembrie 2002; la instalarea noului mitropolit al
Elveţiei, Ips. Ieremia (preşedinte CBE-KEK), 9 martie 2003, la Biserica Sfântul
Apostol Pavel a Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice,
Chambésy/Geneva; la vizita Ips. Mitropolit Filaret de Minsk, la Chambésy,
precum şi la Consiliul Ecumenic al Bisericilor (CEB), 10 aprilie 2003. Am
participat și coordonat activități de asistenţă socială şi religioasă organizate de
Asociaţia "Filantropia" a Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la
Chambésy, condusă de Georgette Vachicouras.
În cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova, în
decursul celor 20 de ani (2001-prezent) de activitate didactică și de cercetare,
am fost implicat activ în viața facultății, fiind în decursul mai multor ani
secretar în comisiile de licență, în comisiile de admitere în facultate, membru în
comisia de întocmire a Dosarului de Evaluare ARACIS, membru în comisiile
electorale la nivelul facultății, membru în comisii pentru definitivat și gradul II
în învățământul preuniversitar, membru în comisiile pentru examenul de
capacitate preoțească, dar și președinte al comisiei de titularizare în
învățământul preuniversitar la Colegiul Național Elena Cuza din Craiova
(2008) și președinte al comisiei de Bacalaureat la Colegiul Național Nicolae
Bălcescu din Cluj Napoca (2015).
Am îndeplinit anumite responsabilități în cadrul facultății, precum: 2002prezent: Promotor program: Agence Universitaire de la Francophonie; 2008prezent: Coordonator al Grupului pentru contacte cu instituţii de învăţământ
superior din Elveţia; 2008 Membru în Colegiul de redacţie al Revistei
Mitropolia Olteniei, Redactor Şef (nr. 5-8/2008), revistă sub redacţia Facultăţii
de Teologie din Craiova (în prezent categoria B, ERIH PLUS); 2009-2011:
membru în Comisia facultății pentru pregătirea documentației ARACIS, secția
Pastorală și Asistență socială; februarie 2011: membru în colectivul de
gestionare a secțiunii privind Registrul Național al Calificărilor din
Învățământul Superior (RNCIS); octombrie 2010-octombrie 2014: responsabil
cu practica pedagogică a studenților; 2016-2018: Președinte al Comitetului de
Implementare Local Central Dolj al Coaliției pentru Familie (pregătirea
referendumului pentru căsătorie, în calitate de specialist în drept matrimonial:
congrese, conferințe, conferințe de presă, apariții radio-tv); 2019-2021:
Director de grant al Proiectului ROSE, Educație pentru viitor: Misiune,
responsabilitate și continuitate (EVMRC). În perioada 1 octombrie 2008 – 1
februarie 2009 am fost Director al Editurii Mitropolia Olteniei.
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În perioada 19-26 februarie 2008 am făcut parte, ca membru invitat, din
Grupul biblic de lucru al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii din
Craiova care s-a deplasat în Israel, la Sfintele Locuri, în cadrul unui stagiu de
documentare. Alături de profesorii participanți, au fost prezenți și studenţii
Cătălin Topoe şi Alin Daniel Ionică.
În anii 2008-2014 am fost lector asociat pentru Didactica specialității și
practică pedagogică în cadrul DPPD al Universității din Craiova. Cu acest
prilej am supervizat practica pedagogică a studenților, prin experții (profesori
metodiști) din învățământul preuniversitar. Această activitate s-a desfășurat în
cadrul proiectului Practica ta pentru educația viitorului, finanțat din Fondul
Social European, POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 2. Domeniul major de
intervenție 2.1., Contract POSDRU Nr.: 60/2.1/S/33675, inițiat de
Universitatea de Vest din Timișoara, nr. Contractor: partener 1, Universitatea
din Craiova (Martie 2010-Ianuarie 2013).
Atât pentru studenții facultății noastre de Teologie (anul III), cât și pentru
studenții de la Facultatea de Agronomie și de la Facultatea de Educație Fizică
am coordonat evaluările pe bază de chestionare privind abilitățile lor pentru
orientarea și consilierea în carieră, în calitate de membru (expert consilier) în
cadrul Proiectului „VIA-Vocație, Interese, Autocunoaștere și dezvoltare,
drumul
către
succesul
profesional”,
Contract
de
finanțare
POSDRU/90/2.1/S/63742.
Pentru studenții din anul I ai Facultății noastre de Teologie, am coordonat în
calitate de Director de grant, Proiectul Educație pentru viitor: Misiune,
responsabilitate și continuitate (EVMRC), SGNU (40.120,36 EURO). Proiectul
privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project –
ROSE) a fost finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru
ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar)
între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
semnat la Washington la 17 aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr.
757/12.10.2015). Proiectul a fost implementat de către Ministerul Educației
Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă.
În cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova,
perioada de implementare a proiectului a fost de doi ani universitari (20192021). Am coordonat echipa de management, echipa de implementare, dar și
grupele de studenți (90 studenți în cei doi ani) de la toate specializările
facultății. Proiectul și-a propus creșterea gradului de retenție a studenților din
anul I de studii universitare (ciclul licență), specializările Teologie Pastorală
(domeniul: Teologie); Artă sacră și Arte plastice (domeniul: Arte vizuale), prin
realizarea de activități care să stimuleze și să atragă studenții. Aceste activități
sunt educaționale și culturale, ateliere de lucru specifice în domeniile amintite,
de consiliere și orientare în carieră, vizite de studiu, activități de socializare și
de lucru în echipă, în contextul lărgirii orizontului personal de educație, cultură
și cunoaștere. Astfel, ne-am propus să lucrăm cu studenții aflați în risc de
părăsire a facultății, din anul I (câte 45 în fiecare din cei doi ani de
implementare). Scopul a fost realizat prin implementarea activităților directe cu
grupul țintă, care vizează măsuri integrate, pe trei direcții: 1. activități
remediale: sesiuni remediale la disciplinele la care studenții din anul I au
înregistrat rezultate scăzute, pentru ridicarea ratei de promovare și sprijin în
procesul de învățare academică; 2. activități de dezvoltare personală și formare
a unor abilități socio-emoționale importante (inteligența emoțională, încredere,
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comunicare, sociabilitate etc.), acestea dând posibilitatea studenților să își
stabilească precis care le sunt prioritățile, să dobândească acele calități de
relaționare și socializare, crescându-le interesul pentru formare continuă, cu
efect pe termen lung asupra calității vieții; 3. activități care familiarizează
studenții cu cerințele actuale de pe piața muncii și cu atmosfera de lucru din
organizațiile specifice din domeniu, în vederea pregătirii lor socio-profesionale:
vizite de studii la organizații și instituții specifice, de prestigiu. Proiectul pe
care l-am coordonat s-a bucurat de succes, fiind apreciat de studenți, dar și de
cei mare au monitorizat activitatea echipelor proiectului.
În cadrul activității didactice, am coordonat zeci de lucrări de licență,
disertații la master și lucrări metodico-științifice pentru obținerea gradului I în
învățământul preuniversitar. Am stimulat studenții de la licență și de la master
să participe în proiectele naționale sau internaționale ale facultății, la
manifestări științifice studențești, coordonându-i în efortul lor de cercetare și
organizând echipe de cercetare pentru a se acomoda cu lucrul în echipă
(cooperarea științifică), dar și cu metodele de cercetare și cu toate aspectele
cerute de metodologia cercetării științifice în teologie. Astfel, am coordonat
lucrările studențești pe care le-au susținut și publicat în volumele colective
dedicate simpozioanelor studențești. La unele dintre aceste simpozioane
studențești ale Facultății noastre de Teologie am fost organizator sau coorganizator, coordonând, în colaborare, două dintre aceste volume studențești.
Dintre lucrările studențești coordonate, menționez:
- Sfânta Scriptură, izvor fundamental al normelor canonice şi rânduielilor
bisericeşti a Stud. Sanda Narcis-Alin, prezentată la Simpozionul Naţional
Studenţesc „Sfânta Scriptură, izvor viu al vieţii creştine şi al teologiei
ortodoxe” desfăşurat la Sfânta Mănăstire Tismana în perioada 16-17 mai 2008;
- Preoția - Sfântă Taină și slujire în viața Bisericii astăzi a Stud. Manea Emil,
prezentată la Simpozionul Preoția - misiune și vocație în contextul actual,
organizat de Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Oradea,
11-12 martie 2010;
- Obligativitatea păstrării credinţei niceo-constantinopolitane. Perspective
biblice şi canonice a Mrd. Pr. Sîrbu Ciprian, prezentată la Simpozionul
Naţional Studenţesc „Fundamentele biblice ale Crezului niceoconstantinopolitan” desfăşurat la Sfânta Mânăstire Tismana în perioada 18-20
mai 2010;
- Căsătoriile mixte în tradiția canonică ortodoxă a Mrd. Pr. Sîrbu Ciprian și
Rudenia fizică-impediment relativ la căsătorie şi cununie. Studiu juridiccanonic a Stud. Mărgineanu Eugen, prezentate la Simpozionul Naţional
Studenţesc „Tainele Botezului și Cununiei în Sfânta Scriptură”, desfăşurat la
Sfânta Mânăstire Tismana în perioada 17-19 mai 2011;
- Coordonarea lucrărilor studenților Boată Ilie, Brănescu Grigore, Bușică
Cristian, Oiță Teodor, Ștefan Sîmza și Vanciu Alexandru, prezentate în cadrul
Conferinței Naționale cu Participare Internațională, Educație și Spiritualitate,
ediția a II-a, organizată de Facultatea de Teologie în colaborare cu DPPD al
UCV, Craiova, 7-8 iunie 2014;
- Pravila de la Govora (1640) a Stud. Coană Mihai, prezentată la Simpozionul
Naţional Studenţesc „Educația religioasă în Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție”
și „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul în cultura și spiritualitatea ortodoxă”, ed. a
VII-a, desfăşurat la Sfânta Mânăstire Tismana în perioada 4-5 aprilie 2016.
Am fost membru în comitetul ştiinţific și de organizare a Simpozionului
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Naţional Studenţesc „Sfânta Scriptură, izvor viu al vieţii creştine şi al teologiei
ortodoxe” desfăşurat la Sfânta Mânăstire Tismana în perioada 16-17 mai 2008;
membru în comitetul ştiinţific și de organizare a Simpozionului Naţional
Studenţesc „Exegeză și ermineutică biblică în operele Sfinților Părinți
capadocieni” desfăşurat la Sfânta Mânăstire Tismana în perioada 18-20 mai
2009; membru în comitetul ştiinţific și de organizare a Simpozionului Naţional
Studenţesc „Fundamentele biblice ale Crezului niceo-constantinopolitan”
desfăşurat la Sfânta Mânăstire Tismana în perioada 18-20 mai 2010;
Organizator al Simpozionului Naţional Studenţesc „Tainele Botezului și
Cununiei în Sfânta Scriptură”, desfăşurat la Sfânta Mânăstire Tismana în
perioada 17-19 mai 2011 (a patra ediție).
Am coordonat, cu acest prilej, în colaborare, două dintre volumele colective
studențești: Sfânta Scriptură, izvor al vieţii creştine şi al teologiei ortodoxe,
coordonat în colaborare, Editura Universitaria, Craiova, 2008; Tainele
Botezului și Cununiei în Sfânta Scriptură, coordonat în colaborare, Editura
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2012.
Am participat ca moderator în perioada 8-13 noiembrie 2010 la Cel de-al
doilea atelier intercultural Intercultural Methods of Community Development,
organizat la Craiova de Facultatea de Teologie a Universității din Craiova, în
cadrul proiectului Grundtvig, finanțat de Comisia Europeană prin Programul de
Învățare pe tot Parcursul Vieții. În perioada 26-31 martie 2011 am participat la
Cel de-al patrulea atelier intercultural Intercultural Methods of Community
Development, organizat la Sofia (Bulgaria) de Facultatea de Teologie a
Universităţii „St. Kliment Ochridsky” (coordonator grup studenți), în cadrul
proiectului Grundtvig, finanțat de Comisia Europeană. În data de 12 aprilie
2011 am participat la Seminarul Național Grundtvig, Recomandări privind
elaborarea Rapoartelor intermediare și finale, ANPCDEFP, București (delegat
din partea facultății).
Pe lângă simpozionale naționale studențești de mai sus, am făcut parte ca
membru în comitetele de organizare ale unor manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale:
- Membru în comitetul de organizare, în perioada 30 iunie-2 iulie 2008, a
sejurului şi conferinţei “The place of Islam at the begining of the 21st
century” a Dlui Prof. Dr. Muhammad Habash (doctor în jurisdicție
islamică, parlamentar, profesor la Universitatea din Damasc), la
Universitatea din Craiova;
- Membru în comitetul de organizare a Celui de-al III-lea Congres al
Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, în perioada 10-13
noiembrie 2008, la Mănăstirea Tismana;
- Colaborator la organizarea Conferinței Naționale cu Participare
Internațională, Educație și Spiritualitate, ediția a II-a, organizată de
Facultatea de Teologie în colaborare cu DPPD al UCV, Craiova, 7-8
iunie 2014;
- Membru în comitetul de organizare al Conferinței Naționale Familia și
provocările ei actuale, organizat de Arhiepiscopia Craiovei și
Facultatea de Teologie a Universității din Craiova (2-4 mai 2017);
- Membru în comitetul de organizare al Conferinței Naționale a
Instituțiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 2017, care
s-a desfășurat la Universitatea din Craiova - Centrul de restaurare și
vizualizare al Facultății de Teologie Ortodoxă (21-22 septembrie 2017);
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Membru consilier în comitetul științific (membru în Board-ul SLEC) al
Celui de-al XXIV-lea Congres Internațional al Society for the Law of
the Eastern Churches, cu tema Fifty Years of Encounter Among the
Eastern Churches: How Canon Law Assists in the Ecumenical Dialogue
(16-20 septembrie 2019), Roma, Italia;
- Membru consilier în comitetul științific (membru în Board-ul SLEC) al
Celui de-al XXV-lea Congres Internațional al Society for the Law of the
Eastern Churches, cu tema Monasticism and other Forms of
Consecrated Life: Upholding Tradition and Meeting the Challenges of
Contemporary Society, care va avea loc la București în perioada 6-10
septembrie 2021.
În calitate de cadru didactic al Disciplinei Drept canonic, am participat în
cadrul echipelor de lucru la întruniri ale profesorilor de Drept canonic pentru
elaborarea programei analitice a disciplinei sau pentru elaborarea manualui de
Drept canonic:
• Întrunirea cadrelor didactice titulare ale disciplinei Drept canonic de la
Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, Constanţa 6 mai
2008. Întrunirea s-a desfăşurat urmare adresei nr. 108/2007 (şedinţa din 1213 februarie 2007) a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu
binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Prof. Univ. Dr. Teodosie
Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, dând curs solicitării Sectorului teologiceducaţional al Sfântului Sinod;
• Întrunirea profesorilor de Drept canonic care fac parte din comitetul
științific de redactare a Manualului de Drept canonic din Patriarhia
Română, Sibiu, 27 mai 2014;
• Întrunirea profesorilor de Drept canonic care fac parte din comitetul
științific de redactare a Manualului de Drept canonic din Patriarhia Română
și pentru redactarea Programei analitice a disciplinei, Caraiman, 17
noiembrie 2014.
Am participat în calitate de specialist în Drept canonic în cadrul comisiilor
de concurs pentru ocuparea posturilor didactice (Drept canonic) în cadrul
Facultăților de Teologie Ortodoxă:
• Membru specialist în Comisia de concurs pentru ocuparea postului
didactic vacant de asistent universitar, poziția 64 din Statul de funcții, în
cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a
Universității din București (7-8.12.2011), în baza Deciziei nr.
1125/30.11.2011 a Rectorului Universității din București;
• Membru specialist în Comisia de concurs pentru ocuparea postului
didactic vacant de lector universitar, poziția 42 din Statul de funcții, în
cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a
Universității din București (19.09.2013), în baza Deciziei nr.
650/25.07.2013 a Rectorului Universității din București;
• Membru specialist în Comisia de concurs pentru ocuparea postului
didactic vacant de lector universitar, poziția 19 din Statul de funcții, în
cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „A. I. Cuza” din
Iași (27.01.2015), în baza Deciziei nr. 1502/18.12.2014 a Rectorului
Universității „A. I. Cuza” din Iași.
Sunt membru sau colaborator în organizații profesionale și de cercetare
naționale și internaţionale (asociații, societăți, centre de cercetare):
- Membru în Alliance Française, din 31 mai 2000;
-

•
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Membru fondator al Asociației absolvenților Universității din Craiova,
din 17 aprilie 2004;
- Colaborator al Centrului de Studii Canonice (CSC) al Facultății de
Teologie Ortodoxă a Universității Babes Bolyai, Cluj Napoca, din 2011
(am participat la congresele organizate de CSC, am publicat în
volumele editate și sunt membru în Editorial Board al Journal of
Orthodox Canon Law);
- Membru titular în Society for the Law of the Eastern Churches (Viena,
Austria), din 2011 (din 2017 sunt membru consilier în Board-ul SLEC,
ales cu majoritatea voturilor membrilor Adunării Generale în cadrul
Congresului de la Debrețin/Ungaria, 3-8 septembrie 2017);
- Membru asociat al Centre d’Etude et d’Histoire du Droit canonique,
CEHDC (Faculté de Droit canonique), organism de cercetare în cadrul
Laboratoire Centre Histoire et Théologie de l’Institut catholique de
Toulouse, France, din 4 noiembrie 2011;
- Colaborator al The Centre for Religious and Juridical-Canonical Study
and Research of the Three Monotheistic Religions (Mosaic, Christian
and Islamic), al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Ovidius,
Constanța, din 2011;
- Membru titular al Société Internationale de Droit Canonique et de
législations religieuses comparées (Paris, France), din 2011;
- Membru titular al Centrului de cercetare: Academia Istorico-JuridicoTeologică „Petru Tocănel” din cadrul Institutului Teologic RomanoCatolic Franciscan din Roman, din 2012 (nr. înreg. 1/2012 din
17.01.2012);
- Membru al Centrului de cercetare în domeniul traducerii și
terminologiei (CTT), fiind responsabil colectiv : Discurs religios;
- Membru fondator al Asociației Canoniștilor din România, Roman, 24
mai 2013.
În calitate de canonist, am fost invitat în cadrul Comisiei canonice, juridice
şi pentru disciplină a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (Mitropolia
Olteniei), în octombrie 2007, participând la elaborarea Proiectului de Statut
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. Sunt și
consultant juridico-canonic al Sectorului administrativ din cadrul
Arhiepiscopiei Craiovei.
În anul 2013 am fost implicat în cadrul Proiectului cofinanțat din Fondul
Social European POSDRU, cu titlul Calitate, Inovare, comunicare în sistemul
de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior, al MECTS în
parteneriat cu Universitatea București, Universitatea A.I.Cuza din Iași,
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea Politehnică
București, Universitatea din Pitești, Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia,
Compania Trenkwalder SRL și Compania SC The Red Point SA., participând
la cursuri de formare, în perioada 9-13 iunie 2013, Neptun.
În calitate de specialist în Drept canonic, cu doctorat în Drept matrimonial,
am fost desemnat președinte al Comitetului de Implementare Local Central
Dolj al Coaliției pentru Familie, urmând să mă implic în apărarea valorilor
creștine ale familiei și pentru organizarea referendumului din 6-7 octombrie
2018. Cu acest prilej am organizat și am participat la mai multe evenimente,
precum:
- În februarie 2016 am organizat la Craiova, apoi la Târgu Jiu, două
-
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-

-

-

-

-

seminarii informative ale Comitetului de Implementare al CF;
Pe data de 8 martie 2016, la Centrul de restaurare, conservare şi
vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova am prezentat
conferinţa de presă cu tema „Familia tradiţională”;
Pe data de 4 aprilie 2016 am fost invitat la Radio Trinitas (studioul
Craiova) pentru a discuta cu moderatorul Florin Firu despre proiectul
„România pentru familie”, dar și despre conferințele de la Craiova ale
reprezentanților Comitetului de inițiativă al Coaliției pentru familie;
În data de 6 aprilie 2016 am organizat la Craiova două conferințe ale
reprezentanților Comitetului Național de inițiativă, o conferință de presă
la Centrul de restaurare, conservare, patrimoniu şi vizualizare al
Facultăţii de Teologie din Craiova și o conferință cu public la Cercul
Militar din Craiova;
În data de 25 mai 2016 am participat la postul de televiziune TVR
Craiova, la emisiunea „Bună dimineața, Oltenia!”, moderată de Doru
Ciolacu și Alina Șerban, unde am discutat despre stadiul inițiativei
cetățenești de revizuire a Constituției României, art. 48, al. 1 și
perspectivele acesteia;
În data de 1 aprilie 2017 am participat la Conferința Națională a
Coaliției pentru Familie;
În data de 25 aprilie 2017 a avut loc la București, la Palatul
Parlamentului (Senat), Conferința „Referendumul pentru căsătorie și
familie. Analiză și implicații”, la care am prezentat un referat privind
importanța și oportunitatea acestui demers cetățenesc în context
internațional.

În urma studiilor mele de la Institutul de Studii Superioare în Teologie
Ortodoxă de la Chambésy/Geneva, am primit un Πιττακιον al patriarhului
ecumenic Bartolomeu I de Constantinopol, în data de 27 iulie 2005 (scrisoarea
patriarhală este redactată în limba greacă).

-

Capacitatea
candidatului
de a conduce
proiecte de
cercetaredezvoltare

În urma evaluării periodice, de la nivelul Facultăţii, am obţinut calificativul
Foarte bine.
Am făcut parte în calitate de director de grant, expert, membru,
supervizor, din proiecte naționale și internaționale, proiecte de cercetare sau
educaționale. Dintre acestea, menționez:
- 2019-2021 Director de grant al Proiectului Educație pentru viitor:
Misiune, responsabilitate și continuitate (EVMRC), SGNU (40.120,36
EURO), destinat studenților din anul I, toate specializările, în scopul
creșterii gradului de retenție a studenților după primul an de studii de
licență. Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary
Education Project – ROSE) a fost finanțat integral de BIRD, în baza
Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul
privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie
2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015). Proiectul a fost
implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă;
- Din 2010 am fost membru în Proiectul Patriarhiei Române privind
redactarea Dicționarului de termeni juridico-canonici, coordonat de Pr.
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Prof. Univ. Dr. Constantin Rus. Contribuția profesorilor de Drept
canonic s-a publicat în Dicționar de Teologie Ortodoxă, coordonatori:
Pr. Prof. dr. Ștefan Buchiu și Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ed. Basilica,
București, 2019, ISBN: 978-606-29-0296-4;
- Din 2014 membru în Proiectul Patriarhiei Române de redactare a
Manualului de Drept canonic ortodox pentru facultățile de teologie
(membru în Comitetul Național de redactare);
- 2009-2011 membru în Proiectul Intercultural methods of community
development, finanţat de ANPCDEFP prin Programul de învăţare pe tot
parcursul vieţii – Grundtvig (coordonator, moderator); proiect al
Facultății de Teologie a Universității din Craiova (instituție
coordonatoare), în parteneriat cu 3 instituții europene de învăţământ
superior – Facultatea de Teologie a Universităţii „St. Kliment
Ochridsky” din Sofia (Bulgaria), Institutul Teologic al Bisericii
Evanghelice Luterane Estoniene (Estonia) şi Şcoala Norvegiană de
Teologie din Oslo (Norvegia) și un centru de informare al Comisiei
Europene „Europe Direct-Carrefour Europeo Emilia” (Italia);
- 2011 membru în Proiectul de cercetare: Căsătoria, una din vechile
instituții juridico-canonice la români, realizat în parteneriat între Center
for Religious and Juridical-canonical Studies and Researches of the
three monotheistic religions (Mosaic, Christian, and Islamic) al
Universității Ovidius din Constanța și Arhiepiscopia Tomisului,
prezentând lucrarea "Le Sacrement de Mariage selon la législation
canonique de l’Église Orthodoxe et la législation roumaine. Quelques
aspects d'actualité" în cadrul Simpozionul internațional cu tema The
Institution of Marriage in three Monotheistic Religions, organizat de
Facultatea de Teologie Ortodoxă prin Center for Religious and
Juridical-canonical Studies and Researches of the three monotheistic
religions (Mosaic, Christian, and Islamic) al Universității Ovidius din
Constanța în parteneriat cu ICT (Toulouse – France), Faculty of Canon
Law;
- 2015 membru în proiectul New Tools for the Integration of Transversal
Skills in Modern Teaching Practice (Inter-institutional cooperation
project supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway);
- 2010-2013 membru (supervizor) în Proiectul Practica ta pentru
educația viitorului, finanțat din Fondul Social European, POSDRU
2007-2013, Axa prioritară 2. Domeniul major de intervenție 2.1.,
Contract POSDRU Nr.: 60/2.1/S/33675, inițiat de Universitatea de Vest
din Timișoara, nr. Contractor: partener 1, Universitatea din Craiova;
- 2013 membru în Proiectul POSDRU, cu titlul Calitate, Inovare,
comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din
învățământul superior, cofinanțat din Fondul Social European, proiect
al MECTS în parteneriat cu Universitatea București, Universitatea
A.I.Cuza din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca,
Universitatea Politehnică București, Universitatea din Pitești,
Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia, Compania Trenkwalder SRL și
Compania SC The Red Point SA;
- 2012-2013 membru (expert) în cadrul Proiectului „VIA-Vocație,
Interese, Autocunoaștere și dezvoltare, drumul către succesul
profesional”, Proiect FSE, POSDRU 2007-2013, Investește în oameni!,
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Axa prioritară 2 Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața
muncii, Domeniul Major de Intervenție 2.1. Tranziția de la școală la
viața activă, Contract de finanțare POSDRU/90/2.1/S/63742.

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: îndeplinit;
- îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii de ocupare a posturilor
didactice/de cercetare, specifice funcţiei de Conferenţiar universitar/CS II, aprobate prin
O.M.E.N.C.Ş. nr. 6129/20.12.2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123
bis/15.02.2017, potrivit art. 219 alin. (1) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011:

Domeniul de activitate (Indicator, Criteriu)
Crt. 1: Titlul de doctor
Crt. 2: Suma indicatorilor I1 și I2
Crt. 3: Suma indicatorilor I3 – I7
Crt. 4: Suma indicatorilor I3.1. – I3.5.
Crt. 5: Suma indicatorului I4.1. – I4.5.
Crt. 6: Suma indicatorului I8.
Crt. 7: Suma indicatorului I9.
Total

Punctaj
minim
conferențiar
Teza de
doctorat să fie
publicată
300 puncte
100 puncte
40 puncte
30 puncte
Nu se aplică
10 puncte

Punctaj
realizat
Teza de doctorat este
publicată
100+316,66 = 416,66 p
253+71+6+18 = 348 p
204+24+8 = 236 p
6+24+36 = 66 p
54 p
818,66 puncte

îndeplinit.
7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit.

Semnătura candidatului,

Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai L. Constantinescu
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