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Prof. dr. univ. pr. Emil DUMEA  

 

 
CURRICULUM VITAE 

 

 
I. DATE PERSONALE: 

Numele: DUMEA 

Prenumele: EMIL 

Părinţii: Andrei şi Maria 

Data şi locul naşterii: 15 iulie 1958, loc. Adjudeni, jud. Neamţ. 

Domiciliul: Str. Văscăuţeanu, 6, 700462, Iaşi, România.  

E-mail: edumea58@yahoo.com 

              edumea@uaic.ro 

Tel:  +40 744 350 374 

Fax: +40 232 201 114 

Starea civilă: Necăsătorit, hirotonit preot romano-catolic la Iaşi, la data de 29.06.1984.  

 

 

II. STUDII: 

 Şcoala primară: Adjudeni, clasele I-VIII: 1965-1978. 

 1973-1977: Studii liceale în cadrul Seminarului Diecezan din Iaşi. 

 1978-1984: Studiile filosofice şi teologice la Institutul Teologic Romano-Catolic din 

Iaşi (Seminarul diecezan). Diploma de licenţă în teologie - 1984. 

 1986-1990: Studii postuniversitare la Facultatea de Istorie Ecleziastică a Universităţii 

Pontificale “Gregoriana” din Roma. Licenţa în Istorie Ecleziastică. Înscris la Doctorat 

pe care l-am finalizat în 1997 cu titlul de Doctor în Istoria Ecleziastică cu teza 

Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea (calificativul summa cum laude) 

 

 

III. ACTIVITĂŢI PROFESIONALE: 

 1984-1985: Vicar parohial la parohia Popeşti-Leordeni, Arhidieceza Romano-Catolică 

de Bucureşti. 

 1985-1986: Paroh la parohia Târgovişte, Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti. 

 1990-1991: Secretar eparhial al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti.  

 

 

IV. ACTIVITĂŢI UNIVERSITARE ŞI DIDACTICE: 

 Din 1991: Lector de Istorie Ecleziastică la Institutul Teologic Romano-Catolic din 

Iaşi. 

 Din 1997: Conferenţiar de Istorie Ecleziastică la Institutul Teologic Romano-Catolic 

din Iaşi. 

 1991-1994; 1995-1996; din 2003 - prezent: Decan al Facultăţii de Teologie Romano-

Catolică, „Universitatea Al. I. Cuza”, Iaşi. 

 Din 1991: Profesor de Istorie Ecleziastică la Facultatea de Teologie-Didactică, 

„Universitatea Al. I. Cuza”, Iaşi. 

 Din 1994: Coordonator pentru Istoria Bisericii Universale. 

 1999-2002: Prefect de Studii al Institutului Teologic Romano-Catolic, Iaşi. 
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 2000-2008: Rector al Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman. 

 2000-2002: Conferenţiar invitat al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 

Universitatea “A.I.Cuza” Iaşi; 

 2002-2004: Secretar ştiinţific al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică, 

Universitatea “A.I.Cuza”, Iaşi; 

 Din 2002: Conferenţiar la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea 

“A.I.Cuza”, Iaşi; 

 Din 2003: Decanul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică, Universitatea 

“A.I.Cuza”, Iaşi; 

 Din 2007: Profesor angajat al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică, Universitatea 

“Al.I.Cuza”, Iaşi; 

 Din 2003: Membru în Senatul Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi. Membru al 

Colegiului Academic al Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi. 

  

Vechimea în muncă: 27 ani 

 

Experiența specifică relevantă: 
Activitate pastorală și social-caritativă (2 ani); 

Activitate de cercetare istorică și cultural-religioasă (26 ani); 

Activitate didactică și de management academic (22 ani) 

 

 

 

V. LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: 

 Limba italiană (citit: foarte bine; scris: foarte bine; vorbit: foarte bine) 

 Limba franceză (citit: foarte bine; scris:  bine; vorbit: foarte bine) 

 Limba engleză (citit: bine; scris: bine; vorbit: bine) 

 Limba germană (citit: foarte bine; scris: bine; vorbit: bine) 

 Limba latină (citit: foarte bine; scris: bine) 

 Limba greacă (citit: bine) 

 

 

VI. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE: 

Aptitudini şi competenţe artistice: Aptitudini şi competenţe muzicale dezvoltate în cadrul 

activităţii de cult. 

Aptitudini şi competenţe sociale: Competenţe de comunicare interpersonală; Competenţe de 

formare a profesorilor de religie şi a asistenţilor sociali; Competenţe de consiliere, 

de negociere şi mediere, de relaţii publice, de orientare în formarea profesională 

şi în viaţă.  

Aptitudini şi competenţe organizatorice: Coordonarea şi îndrumarea activităţilor 

curriculare şi extracurriculare din Facultatea de Teologie Romano-Catolică; 

Promovarea facultăţii în cadrul învăţămîntului universitar şi în relaţie cu 

instituţiile bisericeşti şi cu societatea civilă. 

Aptitudini şi competenţe tehnice: Lucrez pe calculator şi sunt şofer. 

Permis de conducere: Posed permis de conducere Categoria B din 1984. 

Alte aptitudini şi competenţe: În perioada activităţii pastorale am reuşit să-mi dezvolt 

aptitudinea de a identifica şi de a îndruma tineri pe drumul descoperirii şi a 

angajării în urmarea vocaţiei lor la viaţa consacrată şi la preoţie. 
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Hobby-uri: Lecturile și arta în general, sport (fotbal, tursim montan), internet-ul, calătorii cu 

scop documentar și turistic, muzică (pian, orgă). 

 

 

 

 

LISTA DE LUCRĂRI ŞI A ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE 

 

 

I. CĂRŢI PUBLICATE (unic autor): 

 Scrieri şi presă catolică românească la est de Carpaţi, Iaşi 1983, 202 p. 

 Istoria Bisericii Catolice în Moldova, pro manuscripto, Iaşi 1985, 233 p. 

 Il cristianesimo nella Scythia Minor tra i sec. IV-VI, Roma 1989, 73 p. 

 Il cattolicesimo nella Moldavia-Romania nel XVIIIo secolo, Roma 1997, 368 p. 

 Teme de Istoria Bisericii, vol 1 şi 2, Iaşi 1994, 400 p. 

 Atlas pentru Istoria Bisericii, Iaşi 1994, 144 p. 

 Teme de Istoria Bisericii, vol. 1, Iaşi 1999, 391 p. 

 Teme de Istoria Bisericii, vol. 2, Iaşi 2000, 335 p. 

 Cărţi şi reviste catolice româneşti în Moldova, Iaşi 2002, 215 p. 

 Teme de Istoria Bisericii, Iaşi 2003, 630 p. 

 Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea, Iaşi 2003, 294 p. 

 Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iaşi 2006, 366 p + 10 fotografii. ( în anul 2006, 

cartea a fost premiată cu premiul I la Salonul internaţional de carte de la Iaşi). 

 Cultură şi religie în dialog – în curs de apariţie, 312 p.  

 Relaţii internaţionale – perspective creştine – în curs de apariţie, 272 pagini.  

 Istoria Bisericii Catolice ( secolele XI-XXI) – în curs de apariţie, 651 pagini.  

 Istoria Bisericii (secolele I-XI) - în curs de apariție,  386 pagini. 

Ultimele patru titluri din această listă, ca și altele deja publicate, se gasesc online pe 

pagina web personală: http://emildumea.wordpress.com/ 

 

II. STUDII ŞI ARTICOLE (unic autor): 

 Quadro socio-politico della Moldavia nel XVIIIo secolo, în „Tracce”, 1995(5), pp. 21-

26.  

 Il consolidamento del cattolicesimo moldavo, în „Tracce”, 1995(9), pp. 47-58.  

 I prefetti apostolici tra 1695 e 1736, în „Tracce”, 1995 (6), pp. 9-30.  

 Le comunita’ cattoliche nella seconda meta’ del XVIIIo secolo, în „Tracce”, 1996(2), 

pp. 5-24.  

 La vita sociale e di fede della gente cattolica, în „Tracce”, 1996 (10), pp. 26-39.  

 Il cattolicesimo in Moldavia fino al XVIIIo secolo, în „Tracce”, 1997 (1), pp. 9-34.  

 L’attivita missionaria dei francescani minori conventuali in Moldavia dagli inizi fino 

alla fondazione della Provincia di S. Giuseppe (1895), în „Tracce”, 1998(10), pp. 13-

78.  

 Il problema dei cattolici bilingui in Moldavia secondo alcuni documenti inediti, în 

„Tracce”, 1998 (11), pp. 25-56.  

 Le relazioni tra i francescani e i gesuiti nella missione moldava, în „Tracce”, 1987 

(5), pp. 34-57.  

 Il protettorato per la minoranza’ cattolica della Moldavia (sec. XVI-XIX), în 

„Tracce”, 1988 (11), pp. 5-66.  
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 I vescovi di Tomis (Constanta), nei secoli IV-VI, în „Tracce”, 1986 (12), pp. 15-45.  

 I martiri della Schytia Minor, în „Tracce”, 1987(6), pp. 45-66.  

 L’organizazzione eclesiastica nella Schythia Minor, în „Tracce”, 1987(7), pp. 21-50.  

 Il beato Geremia Stoica da Vallachia, în „Tracce”, 1987 (9), pp. 7-45.  

 Catolicii moldoveni în secolul al XVIII-lea, în „Lumina creştinului”, 7(1994).  

 Catolicii Moldovei între puterile protectoare şi ortodoxism (secolele XVIII-XIX), în 

„Lumina creştinului”, 8 (1994).  

 Unirea rutenilor carpatici, în „Lumina creştinului”, 10 (1994).  

 Reflecţii pe marginea unei cărţi , în „Lumina creştinului”, 11 (1994).  

 Schisma din 1054, , în „Lumina creştinului”, 2 (1995).  

 Institutul Teologic Romano-Catolic Iaşi. 110 ani de la înfiinţare, în „Lumina 

creştinului”, 11 (1996).  

 Centesimus annus, în: Dialog teologic, 2(1998), pp. 87-111.  

 Creştinism şi istorie, în: Dialog teologic, 4(1999), pp. 80-91.  

 Misiunea catolică din Moldova în secolul al XVIII-lea, în “Dialog teologic”, 

10(2002), pp. 74-136.  

 Monumente paleocreştine din Dobrogea, în “Dialog teologic”, 14(2004), pp. 95-101.  

 Missionari italiani, promotori della lingua rumena nei secoli XVII-XVIII: 

l’Umenesimo tardo-rumeno, în “Convegno internazionale di Studi”, Iaşi 2004, pp. 

143-150.  

 Personalitatea pr. Dumitru Adămuţ (1933-1982), în “Adjudeni, şase veacuri de 

prezenţă catolică pe valea Siretului”, Iaşi 2005, pp. 385-394.  

 Iezuiţii şi mişcarea literară din Moldova în secolele XVII-XVIII, în “Vatra”, 4(2006), 

pp. 37-40.  

 Ioan Paul al II-lea. Un papă la răscruce de milenii, profet în timpuri dificile, în 

colecţia “Universalia”, Roman 2006, pp. 77-91.  

 Originile creştinismului în Scythia Minor (Dobrogea), în “Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-

Catolică, Iaşi 2006, pp. 9-21.  

 Martirii din Scyhia Minor (Dobrogea), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2006, 

pp. 23-33.  

 Episcopia de Tomis (Constanţa), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2006, pp. 35-47.  

 Organizarea ecleziastică a Scythiei Minor (Dobrogea), în “Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-

Catolică, Iaşi 2006, pp. 49-64. 

 Biserica Catolică, promotoare de cultură în Moldova în sec. al XIX-lea, în “Analele 

Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie 

Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 5-20. 

 Cultură, cult şi interculturalitate: repere istorice şi ideologice europene 

contemporane, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

(Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 21-34. 

 Formarea religios-muzicală a dascălilor catolici din Moldova în sec. al XX-lea, în 

“Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), 

Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 35-56. 
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 Relaţiile dintre Biserică şi Stat în secolul al IV-lea, în “Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-

Catolică, Iaşi 2007, pp. 57-72. 

 Creştinismul de stat în secolul lui Iustinian, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, 

pp. 73-78. 

 Şcolile de formare a dascălilor catolici în Dieceza de Iaşi, în “Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-

Catolică, Iaşi 2007, pp. 79-92. 

 România sub teroarea comunistă: începuturile (1944-1947), în “Analele Ştiinţifice 

ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-

Catolică, Iaşi 2007, pp. 93-106.  

 Roma şi Constantinopolul în secolele VI-VIII, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, 

pp. 107-116. 

 România în noul context politic şi cultural european, în “Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-

Catolică, Iaşi 2007, pp. 117-128. 

 Ierarhia catolică din Ţara Românească în sec. al XIX-lea, în “Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-

Catolică, Iaşi 2007, pp. 129-140. 

 Ierarhia catolică din Moldova în sec. al XVIII-lea, în “Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-

Catolică, Iaşi 2007, pp. 141-162. 

 Formarea muzical-religioasă în şcolile Diecezei de Iaşi, în “Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-

Catolică, Iaşi 2007, pp. 163-176. 

 Dezvoltarea vieţii culturale a catolicilor din Ţara Românească în sec. al XVIII-lea, în 

“Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), 

Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 177-188. 

 Codul lui Da Vinci, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, pp. 189-200. 

 Cezaropapismul secolului al V-lea, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, 

pp. 201-208. 

 Biserica şi Statul în Occident (sec. VIII-XI), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2007, 

pp. 209-218. 

 Viaţa culturală a catolicilor din Moldova în secolul al XIX-lea, în „Identităţi 

confesionale în Europa Central-Orientală (secolele XVII-XXI)”, Universitatea Babeş-

Bolyai, Institutul de Istorie Ecleziastică, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca 

2009, pp. 49-64. 

 Biserica şi statul în România în perioada comunistă, în Dialog Teologic, nr. 24, Ed. 

Sapientia, Iaşi 2009. 

 Noua Europă şi România în contextul actual european, în Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-

Catolică, Iaşi 2009. 

 Papa Ioan Paul al II-lea – Un profet în timpuri dificile, în Pax et Unitas, Roman 

2009. 
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 Activităţi culturale în Biserica Catolică din Moldova. Şcolile parohiale, presa şi 

învăţământul universitar, în Adversus Haereses, vol. IV, Ed. Lumen, Iaşi 2010. 

 Teologie şi învăţământ catolic în Moldova, în ”Ca toţi să fie una. Studii şi articole în 

onoarea PS Petru Gherghel cu ocazia aniversării a 20 de ani de episcopat şi 70 de ani 

de viaţă”. Coord. PS Aurel Percă, Sapientia, Iaşi 2010, pp. 325-364. 

 Universitățile Europei medievale. Italia, pp. 17-64, Editura Universității ”Al.I.Cuza”, 

Iași 2010. 

 Activităţi culturale în Biserica catolică din Moldova. Şcolile parohiale, presa şi 

învăţământul universitar, Adversus Haereses, vol. IV, Editura Lumen, Iaşi 2010. 

 Teologia romano-catolică, pp. 515-541, în ”Universitatea din Iași 1860-2012. 

Facultăți, profesori, școli științifice”, coordonator Gheorghe Iacob, editura 

Universității ”Al. I. Cuza”, Iași 2011. 

 Alte articole sau recenzii publicate în revistele „Lumina creştinului”, „Dialog 

teologic”, „Actualitatea catolică”, „Buletin istoric” etc.  

 

 

III. ALTE ACTIVITĂŢI: 

 Colaborator la revista „Actualitatea Creştină” (1990-1991) 

 Colaborator la revista „Lumina Creştinului” 

 Colaborator la revista „Dialog teologic” 

 Colaborator la revista „Buletin istoric” 

 Colaborator la revista ”Teologie romano-catolică”, Analele Universității ”Al.I.Cuza”, 

Iași. 

 Coordonator de lucrări de bacalaureat în teologie, gradul didactic I, licență și master 

în domeniul teologie, istorie sau studii culturale. 

 

 

IV. TRADUCERI: 

 Riccardo Battochio, Teologia. Introducere, Iaşi 1993. 

 Paolo Curtaz, Catehetica, Iaşi 1993. 

 Josef, Weismayer, Viaţa creştină în plinătatea ei, Iaşi 1993, 290 p. 

 Ludwig Hertling, Istoria Bisericii, Iaşi 1998, 671 p. 

 

 

V. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ  

 

A). Diplome şi titluri  

 

• Licenţiat în teologie romano-catolică la Institutul Teologic Romano-Catolic de Grad 

Universitar „Sf. Iosif” din Iaşi, sesiunea iunie 1984.  

• Licenţiat în Istorie Ecleziastică la Facultatea de Istorie Ecleziastică a Universităţii 

Pontificale „Gregoriana” din Roma-Italia în anul 1990.  

• Doctor în Istorie Ecleziastică la Facultatea de Istorie Ecleziastică a Universităţii 

Pontificale „Gregoriana” din Roma-Italia cu teza intitulată Il cattolicesimo nella 

Moldavia-Romania nel XVIIIo secolo (Catolicismul în Moldova-România în secolul al 

XVIII-lea), calificativ summa cum laude, avându-l ca şi coordonator principal pe 

secretarul general al Institutului Pontifical Oriental, Jacov Kulic, Roma 1997.  
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B). Activitate pedagogică şi universitară  
 

• Student al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din cadrul Institutului Teologic Romano-

Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi, perioada 1977-1984.  

• Student al Facultăţii de Istorie Ecleziastică a Universităţii Pontificale „Gregoriana” din 

Roma, condusă de Societatea lui Isus. In timpul vacanţelor am cunoscut diferite 

parohii din tările vest-europene, unde am şi activat ca preot asistent în spitale, sau ca 

profesor suplinitor de religie în diferite şcoli din Italia, Germania şi USA. Contactul 

cu elevii ţărilor vestice, cu şcolile şi spitalele mi-au fost de mare ajutor în cunoaşterea 

altor realităţi decît cele din România, cum ar fi, de exemplu, sistemul scolast ic vestic; 

perioadele 1986-1990; 1997.  

• Lector la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi; perioada 1991-1997.  

• Conferenţiar de Istorie Ecleziastică Universală la Facultatea de Teologie Romano-Catolică 

din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic, Iaşi; perioada 1991-1996.  

• Decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică Didactică din cadrul Institutului Teologic 

Romano-Catolic, Iaşi; perioada 1991-1995.  

• Coordonator pentru Istoria Bisericii Universale; din 1991-prezent.  

• Conferenţiar la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi; perioada 1997- 2003.  

• Secretar Stiinţific al Institutului Teologic Romano-Catolic, Iaşi; perioada 1999-2003.  

• Rector (pro forma) al Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan de Grad Universitar 

din Roman; din 2000-2008.  

• Conferenţiar invitat al Facultăţii de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei (Universitatea 

„Al.I.Cuza”, Iaşi; perioada 2000-2002. 

• Conferenţiar invitat al Facultăţii de Istorie (Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi), 2004-prezent.  

• Secretar ştiinţific al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică (Universitatea „Al.I.Cuza”, 

Iaşi), perioada 2002-2004.  

• Decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică (Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi), 2003-

prezent.  

 

C). Activitate didactică universitară  

 

• În calitate de lector universitar am prezentat cursuri şi prelegeri de Istorie a Bisericii 

Universale, Istoria Bisericii Catolice din România, Istoria creştinismului şi Istoria culturii 

universale. Am condus lucrări de seminar şi lucrări de licenţă în cadrul diferitelor cursuri 

susţinute la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi.  

• În calitate de conferenţiar universitar am prezentat cursuri şi am ţinut prelegeri în 

disciplinele mai sus amintite la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, sau în alte 

discipline teologice predate la Colegiul de Institutori Teologie Romano-Catolică din cadrul 

Facultăţii de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei (Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi), la Facultatea de 

Teologie Didactică din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi sau la Institutul Teologic 

Franciscan din Roman. Cu precădere însă, activitatea mea didactică şi de cercetare s-a 

orientat spre Istoria Bisericii Catolice. Am coordonat numeroase lucrări de diplomă cu 

absolvenţii Colegiului.  

• Din anul 2002 sunt titular pentru disciplina Istoria Bisericii Catolice la Facultatea de 

Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi.  

• În calitate de profesor universitar, din anul 2007, am susţinut şi susţin cursuri, seminarii, 

prelegeri, conferinţe la Universitatea ”Al.I.Cuza”, la Institutul Teologic Romano-Catolic din 

Iaşi, şi la alte instituţii de învăţământ. 
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D). Participare la manifestări ştiinţifice, colocvii şi simpozioane în ţară  

Începând cu anul 1991, am  participat activ la diferite sesiuni de comunicări istorice ţinute în 

diferite oraşe din ţară. Interesul meu s-a legat mai ales de istoria religioasă catolică şi 

ortodoxă din România. Am participat la colocviile teologice organizate de două ori pe an, 

primăvara şi toamna, de Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi şi Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din Iaşi, între 1998-2000. 

 

Anul 2004 

• 8-9 martie, Iaşi: Am participat, împreună cu Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul 

Iosif” din Iaşi şi cu Academia Catolică „Sfântul Augustin” Iaşi, la organizarea şi 

desfăşurarea colocviului internaţional cu tema: „Perspectivele evanghelizării în lumea 

de azi”.  

• 13-15 martie, Cluj: Vizită de lucru la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul 

Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj. 

• 29 martie, Iaşi: Am prezentat tema „Iconografia creştină, aspecte istorice”, în cadrul 

Seminarului ştiinţific Gândirea teologică provocată de suferinţa prezentată în şi prin 

artă. 

• 3-5 mai, Iaşi: Prezentarea temei „Statutul juridic al orei de religie în legislaţia 

românească”, în cadrul simpozionului internaţional „Drepturile omului – dimensiune 

spirituală şi acţiune civică. 

• 21-22 mai, Iaşi: Prezentarea temei „I missionari italiani, promotori della lingua romena nei 

secoli XVII-XVIII: L’umanesimo tardo romeno”, în cadrul simpozionului international 

„La cultura romena tra l’Occidente e l’Oriente: Gli umanesimi greco-bizantino, latino 

e slavo”, organizat de Universitatea “Al.I.Cuza” si Fondazione Cassamarca, Italia. 

• 26 iunie, Iaşi: Prezentarea temei „Scurtă istorie a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi” în 

cadrul Festivităţii de aniversare a 120 de ani de la înfiinţarea Diecezei Romano-

Catolice de Iaşi. 

• Iulie, anii 2004-2006: Am participat la Cursurile de vară (România – limbă şi civilizaţie) 

organizate de Facultatea de Litere din cadrul Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi, în lunile iulie ale 

anilor 2004, 2005, 2006 cu diferite teme ce privesc promovarea limbii şi culturii latine 

sau româneşti de către Biserica Catolică din Moldova. 

• 26 octombrie, Iaşi: „Din istoria învăţămîntului catolic universitar” în cadrul festivităţii 

„Zilele Universităţii Al.I.Cuza”. 

• 6 noiembrie, Iaşi: In cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii 

„Al.I.Cuza” Iaşi, s-a desfăşurat Simpozionul cu tema: Învăţământul superior – 

Accente Teologice. Am participat cu tema „Stadiul actual al învăţămîntului catolic în 

România şi în Europa. Aspecte generale” 

 

Anul 2005 

• 10 martie, Chişinău: Prezentarea temei „Biserica catolică din Moldova în perioada 

comunistă” în cadrul unui simpozion organizat de Episcopia Romano-Catolică de 

Chişinău pe tema „Biserica catolică din ţările est-europene în perioada comunistă”. 

•  24 martie, Iaşi: Prezentarea temei „Facultatea de Teologie Romano-Catolică” în cadrul 

simpozionului „Zilele Francofoniei”. 

• 18 aprilie, Iaşi: Am organizat, în colaborare cu Catedra de Literatură română „Garabet 

Ibrăileanu” din cadrul Facultăţii de Litere: Seara Culturală şi Ecumenică: Karol 

Wojtyla – Ioan Paul an II-lea. Am prezentat tema „Papa Ioan Paul al II-lea, profet al 

lumii contemporane”. 
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• 23-27 aprilie, Iaşi:  Prezentarea temei „Il cristianesimo nella Scythia Minor tra il IV e VI 

secolo”, în cadrul Colocviului româno-italian „Orient şi Occident în Antichitate: 

contacte şi interferenţe” (ediţia a V-a), Centrul de Studii Clasice şi Creştine, 

Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 2006, pp.  

• 6-7 mai, Cluj: Participarea la sesiunea de comunicări istorice organizate de Proiectul 

internaţional interdisciplinar şi interconfesional „Healing of Memories”, Viena, 

susţinut de Conferinţa Bisericilor Europene şi de Comunitatea Bisericilor Evanghelice 

din Europa. 

• 28 mai, Iaşi: Manifestarea ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică cu 

tema: Teologie Morală: "Între vinovăţie şi păcat". Am prezentat tema „Memorie şi 

reconciliere în Biserica Catolică” 

• 19 octombrie, Iaşi: Prezentarea temei „Biserica catolică din România în perioada 

comunistă” în cadrul Proiectului internaţional interdisciplinar şi interconfesional 

„Healing of Memories”. 

• 28 octombrie, Iaşi: În cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii 

„Al.I.Cuza” Iaşi, s-a desfăşurat manifestarea ştiinţifică cu tema: Raportul Biserică-

Stat. Am prezentat tema „Biserica şi Statul în antichitate”. 

• 25 noiembrie, Iaşi: Prezentarea temei „Începutul sistemului educativ din Moldova: 

Contribuţia Iezuiţilor” în centrul „Xaverianum”. 

 

Anul 2006 

• 3-5 mai, Iaşi: Participare la workshop-ul Proiectului internaţional interdisciplinar şi 

interconfesional „Healing of Memories” pe tema „Bisericile creştine din România” 

• 20 iulie, Iaşi: Prezentarea temei „Activitatea literară a iezuiţilor in Moldova în secolul al 

XVIII-lea” în cadrul Cursurilor de vară organizate de Facultatea de Litere a Univ. 

„Al.I.Cuza”. 

• 20 octombrie, Iaşi: În cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii 

„Al.I.Cuza” Iaşi, s-a desfăşurat manifestarea ştiinţifică cu tema: Personalităţi catolice 

ale secolului XX: Edith Stein, Jaques Maritain, Pietro Parente. Am prezentat tema 

„Cultura teologică în structurile universitare actuale. Aspecte generale” 

 

Anul 2007 

• Lunile martie-iunie, Iaşi: Prezentarea săptămânală, timp de un semestru, a cursului „Cultură 

laică şi religioasă în Europa” în cadrul unui masterat „Filosofia creştină şi dialog 

cultural” organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al.I.Cuza”. 

 

Anul 2009 

• 21 octombrie, Iaşi: În cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii 

„Al.I.Cuza” Iaşi, s-a desfăşurat sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema: Biserica 

Catolică în noul context european. Am prezentat tema „Noua Europă şi România în 

contextul actual european”. 

• 24 noiembrie, Iaşi: În cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice „7-9 Mai 1999-2002 – 10 ani 

de speranţă” am prezentat tema „papa Ioan Paul al II-lea – Un profet în timpuri 

dificile”. 

 

Anul 2010 

Am organizat în cadrul facultății în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași  

următoarele manifestări științifice:  

14 octombrie, Iași: Conferința ”Secularizarea sub semnul ambivalenței”. 

28 octombrie, Iași: Conferința ”Profilul ”omului nou” în Scrisoarea către Efeseni. 
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5 noiembrie, Iași: Conferința ”Adevăr și libertate. O problemă fundamentală”. 

25 noiembrie, Iași: Conferința ”Educația religioasă între identități confesionale, dialog 

interreligios și spiritualități confesionale” 

9 decembrie, Iași: In cadrul Simpozionului ”Biserica și Statul la Mons. Anton Durcovici” am 

prezentat conferința ”Biserica și Statul în România în perioada comunistă”. 

Anul 2011 

18 octombrie, Iași: Am organizat cu ocazia Zilelor Universității ”Al.I.Cuza” conferința 

”Actualitatea Conciliului Ecumenic Vatican II”. 

27 octombrie, Iași: Am organizat în cadrul facultății împreuna cu Universitatea de Arte ”G. 

Enescu” din Iași spectacolul muzical-artistic ”Seară de muzică și poezie” 

 

E). Stagii de pregătire şi cercetare în străinătate  

•  Am participat la cursurile de istorie ecleziastică ale Facultăţii de Istorie Ecleziastică din 

cadrul Universităţii Pontificale „Gregoriana” din Roma, 1986-1990. In aceeaşi 

perioadă am frecventat cursuri de istorie a misiunilor catolice pe noile continente.  

•  În anul academic 1996-1997 am făcut cercetări în arhivele Vaticane, ale Congregaţiei De 

Propaganda Fide şi in biblioteca Institutului Pontifical Oriental din Roma.  

•  Am urmat cursuri de perfecţionare în limbile germană şi italiană la diferite centre de 

pregătire din Roma, mai ales în anii 1986-1990 și 1996 şi 1997.  

•  Am participat la numeroase congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări cu caracter 

istoric sau cultural ţinute la Academia Română din Roma, sau la alte instituţii 

culturale din Italia, mai ales în perioada 1986-1990.  

•  Am participat activ la Congresul Internaţional de la Lublin, Polonia, în vara anului 1991, cu 

tema „Biserica Catolică în ţările est-europene în perioada comunistă”. 

•  În anul universitar 1996-1997 am efectuat cercetări în diferite arhive din Roma, transcriind 

şi analizând multe documente referitoare în special la catolicismul din Moldova şi din 

România.  

•  În anii 2004-2006 m-am informat, prin vizite de studiu, asupra reformelor din învăţămîntul 

universitar, în special istoric creştin, în cadrul facultăţilor de teologie din: a. 

Universitatea Pontificală din Lateran (Italia), b. Universitatea de stat din Köln 

(Germania), c. Institutul Catolic din Paris şi d.Universitatea Catolică din Lille 

(Franţa), e. Institutul de Ştiinţe Religioase „San Pietro Martire” din Verona, f. 

Facultatea de Teologie din Florenţa (Italia), g. Facultatea de Istorie şi Bunuri 

Culturale ale Bisericii din cadrul Universităţii Pontificale „Gregoriana”, Roma, h. 

Institutul ecumenic „Sf. Nicolae” din Bari, Italia.  

•  În anii 2007-2011 am făcut vizite de studiu, de cercetare şi informare didactică şi 

academică în general la universităţile de stat din Viena, Innsbruck, Fribourg, Freiburg, 

Roma, Martinica, Nairobi, iar în țară la Universitatea din București și Babeș Bolyai 

din Cluj. 

 

F). Funcţii şi atribuţii  
•  Vicar parohial la Popeşti–Leordeni, Sector Agricol Ilfov, unde alături de activităţile strict 

cultuale, m-am ocupat şi de formarea religioasă şi umană a copiilor şi tinerilor; 

perioada 1984-1985.  

•  Paroh la Parohia Romano-Catolică din Tîrgovişte. Din contactul cu lumea catolică sau 

ortodoxă de aici, mi-am format o imagine mai clară asuprea realităţilor religioase şi 

sociale ale României acelor timpuri atît de dificile pentru mine ca preot, dar şi ca 

cetăţean ce-şi vedea îngrădite, limitate drepturile sale fundamentale la libera 

exprimare a convingerilor culturale, sociale şi religioase; perioada 1985-1986.  
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•  Secretar eparhial al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti. Scurta perioadă 

petrecută în această funcţie mi-a permis să cunosc mai bine atît realităţile bisericeşti 

locale, cît şi contextul sinuos al acelei perioade istorice a României; perioada 1990-

1991.  

•  Membru în colectivul de conducere al revistelor „Dialog teologic” şi „Buletin istoric”, 

„Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza”-Iaşi, Teologie Romano-Catolică”  

•  Membru al Comisiei Naţionale de Istorie Bisericească comparată (catolică şi ortodoxă)  

• Membru în Proiectul internaţional interdisciplinar şi interconfesional „Healing of 

Memories”, Viena, susţinut de Conferinţa Bisericilor Europene şi de Comunitatea 

Bisericilor Evanghelice din Europa. 

•  Expert evaluator în cadrul CNCSIS – Proiecte Idei 

•  Expert evaluator în cadrul ARACIS. 

 

G). Lista proiectelor de cercetare şi a manifestărilor ştiinţifice la care am participat în 

calitate de co-organizator 

 Perspectivele evanghelizării în lumea de azi (8-9 martie 2004) 

 Gândirea teologică provocată de suferinţa prezentată în şi prin artă (29 martie 2004) 

 120 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi (26 iunie 2004) 

 Învăţământul superior – Accente Teologice (6 noiembrie 2004) 

 Teologie Morală: „Între vinovăţie şi păcat” (28 mai 2005) 

 Raportul Biserică-Stat (28 octombrie 2005) 

 Seara Culturală şi Ecumenică: Karol Wojtyla – Ioan Paul an II-lea (18 aprilie 2005) 

 Personalităţi catolice ale secolului XX: Edith Stein, Jaques Maritain, Pietro Parente 

(20 octombrie 2006) 

 Biserica Catolică în noul context european (21 octombrie 2010) 

 „7-9 Mai 1999-2002 – 10 ani de speranţă” (24 noiembrie 2010) 

 

H). Membru în  Proiectul  „Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului 

cercetării prin programe post-doctorale”, proiect POSDRU/89/1.5/S/49944, 2008-2013. 

I). Membru (în calitate de tutore) în Proiectul, „Stagii de pregătire practică şi activităţi de 

stimulare a inserţiei pe piaţa muncii pentru studenţi şi absolvenţi”, proiect cofinanţat din 

Fondul Social European  prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013. 

 

 

 

Data: martie 2012 

 

Semnătura: Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea 
 

 

 

 


