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CURRICULUM VITAE 

Informații personale/ 

Personal information 

 

 

Prenume, Nume/First name, 

Name  

CONSTANTIN VALER, NECULA  

Adresa/Adress 9, Alexandru Xenopol Street, Sibiu, 550159, România 

Telefon/Phone +40 744 50 45 61         

E-mail constantin.necula@ulbsibiu.ro / parintele_necula@yahoo.com 

Naționalitatea/Nationality Română / Romanian 

Data nașterii/Date of birth  19 07 1990 

Experiență/Work 

Experience 

 

 

Perioada/Date 01 mai 2020 - prezent / May 1, 2020 - present 

Ocupația sau poziția 

deținută/ Occupation or 

position held 

Prodecan al Facultății de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” Sibiu / Vice-Dean of the “St. 

Andrei Șaguna” Faculty of Theology Șaguna” in Sibiu  

Principalele activități și 

responsabilități/ Main 

activities and 

responsibilities 

Conducere și organizare activități cu studenții / Coordinating and organizing activities with 

students 

Numele și adresa 

angajatorului/ Name and 

address of employer 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Bd-ul Victoriei, nr. 10, Sibiu, 550024, România / 

“Lucian Blaga” University of Sibiu (LBUS), 10, Bd-ul Victoriei, Sibiu, 550024, Romania, 

https://www.ulbsibiu.ro/  

Tipul afacerii sau sectorul 

de activitate/ Type of 

business or sector 

Educație / Învățământ superior  

Education, Higher Education 

  

Perioada/Date 1 iulie 2020 - prezent / July 1, 2020 - present 

Ocupația sau poziția 

deținută/ Occupation or 

position held 

Director al Centrului de Cercetare Teologică din cadrul Facultății de Teologie „Sfântul 

Andrei Șaguna” Sibiu / Director of Theological Research Center of “St. Andrei Șaguna” 

Faculty of Theology Șaguna” in Sibiu 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main 

activities and 

responsibilities 

Conducere și organizare activității de cercetare; realizarea de parteneriate de cercetare cu 

diferite alte entități din cercetarea multidisciplinară; editarea de carte și studii de specialitate; 

colaborarea cu centre de cercetare similare la nivelul ULBS și a altor centre universitare. / 

Leading and organizing research activities; establishing research partnerships with various 

other entities in multidisciplinary research; publishing books and specialized studies; 

collaborating with similar research centers of LUBS and of other university centers.  

Numele și adresa 

angajatorului/ Name and 

address of employer 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Bd-ul Victoriei, nr. 10, Sibiu, 550024, România / 

“Lucian Blaga” University of Sibiu (LBUS), 10, Bd-ul Victoriei, Sibiu, 550024, Romania, 

https://www.ulbsibiu.ro/  

Tipul afacerii sau sectorul 

de activitate/ Type of 

business or sector 

Educație / Învățământ superior  

Education / Higher Education 

mailto:constantin.necula@ulbsibiu.ro
mailto:parintele_necula@yahoo.com
https://www.ulbsibiu.ro/
https://www.ulbsibiu.ro/
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Perioada/Date 1995 - prezent / 1995 - present 

Ocupația sau poziția 

deținută/ Occupation or 

position held 

Conferențiar universitar (2007 - prezent), lector universitar (2002 - 2007), asistent universitar 

(1998 - 2002), preparator universitar (1995 - 1998) în cadrul Facultății de Teologie „Sfântul 

Andrei Șaguna”/ Associate Professor (2007 - present), lecturer (2002 - 2007), university 

assistant (1998 - 2002), graduate assistant (1995 - 1998), adviser for pedagogical practice in 

teaching religion field (2004 - 2009), confessor (1996 - 2006) at “St. Andrei Șaguna” Faculty 

of Theology in Sibiu                                   

Principalele activități și 

responsabilități/ Main 

activities and 

responsibilities 

Activități didactice și de cercetare științifică în domeniile: catehetică, omiletică și pastorală 

specială; formare duhovnicească; pedagogie comunicațională; psihologie pastorală; didactica 

și metodica predării religiei. Niveluri educaționale: studii universitare de Licență, Master și 

Doctorat. / Didactic and scientific-research activities in the fields of Catechetics, Homiletics, 

Special Pastoral, Spiritual Formation, Communication Pedagogy, Pastoral Psychology, 

Didactics and Methodology of Teaching Religion. University study programs: Bachelor, 

Master's Degree Certificates and Doctoral studies). 

Numele și adresa 

angajatorului/ Name and 

address of employer 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Bd-ul Victoriei, nr. 10, Sibiu, 550024, România / 

“Lucian Blaga” University of Sibiu (LBUS), 10, Bd-ul Victoriei, Sibiu, 550024, Romania 

https://www.ulbsibiu.ro/ 

Tipul afacerii sau sectorul 

de activitate/ Type of 

business or sector 

Educație / Învățământ superior 

Education / Higher Education 

  

Perioada/Date 2013 - prezent / 2013 - present  

Ocupația sau poziția 

deținută/ Occupation or 

position held 

Cadru didactic asociat / Associate Professor 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main 

activities and 

responsibilities 

Predare curs și coordonare seminar la disciplina Precepte religioase în certificarea halal și 

kosher a alimentelor. Program master, specializarea Controlul și expertiza alimentelor 

ecologice, halal și kosher. / University courses, teaching load and academic Seminar 

coordination of the academic discipline “Religious precepts in Halal and Kosher food 

certification”. Master program - Ecology Food Control and Expertise, Halal and Kosher. 

Numele și adresa 

angajatorului/ Name and 

address of employer 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Bd. Mărăști, nr. 59, 

Sector 1, 011464, București, România / The University of Agronomic Sciences and 

Veterinary Medicine of Bucharest, 59, Bd. Mărăști, Sector 1, 011464, Bucharest, Romania 

www.usamv.ro/  

Tipul afacerii sau sectorul 

de activitate/ Type of 

business or sector 

Educație / Învățământ superior  

Education / Higher Education 

  

Perioada/Date 1994 - prezent / 1994 - present 

Ocupația sau poziția 

deținută/ Occupation or 

position held 

Consilier misiune, pastorală și imagine (2009 - prezent), consilier administrativ-bisericesc 

(2007 - 2009), secretar sector vicar-administrativ (2006 - 2007), preot (1996 - prezent), diacon 

(1994 - 1996). / Mission, Pastoral and Image Advisor (2009 - present); Church administrative 

counselor (2007 - 2009); Secretary, vicar-administrative sector (2006 - 2007); Priest (1996 - 

present); Deacon (1994 - 1996). 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main 

activities and 

responsibilities 

Coordonare activități administrativ-bisericești și pastoral-misionare, slujire liturgică, 

consiliere vocațional-duhovnicească studenți, colaborare cu mass-media / Coordinator of 

administrative-church and pastoral-missionary activities, liturgical service, vocational 

spiritual guidance to students, media collaboration 

Numele și adresa 

angajatorului/ Name and 

address of employer 

Arhiepiscopia Sibiului, Mitropolia Ardealului,  str. Mitropoliei, nr. 24, 550179, Sibiu, 

România / Archdiocese of Sibiu, Metropolis of Ardeal, 24, Mitropoliei Street, Sibiu, 550179, 

Romania http://www.mitropolia-ardealului.ro 

Tipul afacerii sau sectorul 

de activitate/ Type of 

business or sector 

Culte / Biserica Ortodoxă Română  

Cults / Romanian Orthodox Church  

https://www.ulbsibiu.ro/
http://www.usamv.ro/
http://www.mitropolia-ardealului.ro/
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Perioada/Date 1997 - 2000 

Ocupația sau poziția 

deținută/ Occupation or 

position held 

Profesor suplinitor / Supply teacher 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main 

activities and 

responsibilities 

Predarea limbii și culturii italiene / Teaching language and Italian Culture 

Numele și adresa 

angajatorului/ Name and 

address of employer 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, str. Gheorghe Lazăr nr. 1-3, Sibiu, România / 

“Gheorghe Lazăr” National College of Sibiu, 1-3, Gheorghe Lazăr Street, Sibiu, 550165, 

Romania http://www.cngl.eu 

Tipul afacerii sau sectorul 

de activitate/ Type of 

business or sector 

Educație / Învățământ secundar superior  

Education / Upper secondary Education 

  

Perioada/Date 1993 - 1994 

Ocupația sau poziția 

deținută/ Occupation or 

position held 

Profesor suplinitor / Supply teacher 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main 

activities and 

responsibilities 

Predarea religiei/ Teaching Religion 

Numele și adresa 

angajatorului/ Name and 

address of employer 

Școala Generală nr. 15, Sibiu, str. Bastionului nr. 7, Sibiu, 550177, România / General School 

No 15 in Sibiu, 7, Bastionului Street, Sibiu, 550177, Romania http://cnogsibiu.ro/ 

Tipul afacerii sau sectorul 

de activitate/ Type of 

business or sector 

Educație / Învățământ secundar inferior  

Education / Lower secondary education 

Educație și pregătire 

profesională/ Education 

and training 

 

 

Perioada/Date 2017 

Denumirea calificării/ Title 

of qualification awarded 

Atestat de abilitare/ Certified empowerment in the field of PhD studies  

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Conducător lucrări de doctorat în domeniul Teologie / Doctoral thesis supervisor in the field 

of Theology  

 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type 

of organisation providing 

education and training 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (Instituție de învațământ superior) / “Lucian Blaga” 

University of Sibiu (Institution of Higher Education) 

Nivelul în clasificarea 

națională și internațională/ 

Level in national or 

international classification 

ISCED 8 

  

Perioada/Date 1997 - 2004 

Denumirea calificării/ Title 

of qualification awarded 

Titlul științific de Doctor în domeniul Teologie / Doctoral degree certificate in the Theology 

field  

http://www.cngl.eu/
http://cnogsibiu.ro/
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Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Teologie catehetică, omiletică și pedagogie creștină. Competențe sporite în expertiza 

comunicării și în cerccetarea în domeniul de doctorat. / Catechetics, Homiletics, Christian 

Pedagogy. Advanced communication skills and research skills in the field of doctoral studies 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type 

of organisation providing 

education and training 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”. 

(Instituție de învațământ superior) / “Lucian Blaga” University of Sibiu, “St. Andrei Șaguna” 

Faculty of Theology (Institution of Higher Education)           

Nivelul în clasificarea 

națională și internațională/ 

Level in national or 

international classification 

ISCED 8 

  

Perioada/Date 1996 - 2007 

Denumirea calificării/ Title 

of qualification awarded 

Specializare în Teologie Practică / Advanced Study in Practical Theology 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Teologie pastorală și comunicare parohială; Drept canonic catolic; Teologie dogmatică 

(Sacramentele). / Pastoral Theology and parish communication, Canonic Law of the Catholic 

Church, Dogmatic Theology (Sacraments) 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type 

of organisation providing 

education and training 

Facolta Teologica dell’ Italia Settentrionale, sezione di Padova, Italia (Instituție de 

învațământ superior) / Theological Faculty of Northern Italy, Padova, Italy (Institution of 

Higher Education) 

Nivelul în clasificarea 

națională și internațională/ 

Level in national or 

international classification 

ISCED 7 

  

Perioada/Date 1995 - 1996 

Denumirea calificării/ Title 

of qualification awarded 

Diplomă de Studii aprofundate / Diploma of Advanced Studies 

 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Teologie catehetică și omiletică, Drept canonic ortodox, Liturgică și Pastorală / Catechetics, 

Homiletics, Canonical Law of the Ortodox Church, Pastoral and Liturgical Studies 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type 

of organisation providing 

education and training 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” (Instituție 

de învațământ superior) / “Lucian Blaga” University of Sibiu, “St. Andrei Șaguna” Faculty of 

Theology (Institution of Higher Education) 

Nivelul în clasificarea 

națională și internațională/ 

Level in national or 

international classification 

ISCED 7 

  

Perioada/Date 1991 - 1995 

Denumirea calificării/ Title 

of qualification awarded 
Diplomă de Licență / Bachelor Degree 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Licențiat în Teologie Ortodoxă - specializarea Teologie Pastorală / The Bachelor of Theology 

degree - Pastoral Orthodox Theology  
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Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type 

of organisation providing 

education and training 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” (Instituție 

de învațământ superior) / “Lucian Blaga” University of Sibiu, “St. Andrei Șaguna” Faculty of 

Theology (Institution of Higher Education) 

Nivelul în clasificarea 

națională și internațională/ 

Level in national or 

international classification 

ISCED 6 

  

Perioada/Date 1985 - 1989 

Denumirea calificării/ Title 

of qualification awarded  

Diploma de Bacalaureat / Atestat laborant  

Bachelor of Arts / assistant chemist certificate  

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Competențe aprofundate în chimie-fizică, cercetare de laborator (laborant) / advanced skills 

in chemistry-physics and laboratory research  

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type 

of organisation providing 

education and training 

Colegiul de Științe ale Naturii „Emil Racovița”, Brașov (Instituție de învațământ secundar 

superior) / College of Natural Sciences “Emil Racoviță”, Brasov, Romania (Institution of 

Upper secondary Education) 

Nivelul în clasificarea 

națională și internațională/ 

Level in national or 

international classification 

ISCED 3 

Limbă maternă /  

Mother language 

 

Română / Romanian 

Alte limbi/Other language(s) Engleză, Italiana, Franceză / French, Italian, English 

Autoevaluare/Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English   C1 C1 B2 B2 B2 

Italian  C2 C2 C2 C2 C2 

French  C2 C2 C2 C2 C2 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

Competențe și aptitudini 

organizaționale / 

Organisational skills and 

competences 

 

- Coordonare și organizare activități de cercetare științifică. / Coordination and organization 

of scientific research activities. 

- Conducător lucrări de doctorat în domeniul Teologie./ Theses supervisor in the Theology field. 

- Manager proiecte / Certificat seria I nr. 00230908 (competențe în  managementul calității 

proiectului, managementul riscurilor, managementul echipei de proiect și al comunicării). / 

Projects manager - Certificate Series I, No. 00230908 (project quality management, risk 

management, project team and communication management skills). 

- Evaluator proiecte / Certificat seria I nr. 00227532 (competențe de evaluare, analiză, 

sinteză, diagnoză, proiectare, planificare, coordonare, dezvoltare și monitorizare programe 

sau proiecte științifice, didactice, sociale și culturale). / Projects evaluator - Certificate 

Series I, No. 00227532 (evaluation, analysis, synthesis, diagnosis, projection, planning, 

coordination, development and monitoring scientific, didactic, social and cultural programs 

and projects skills).  

- Dezvoltator de e-learning / Certificat seria J nr. 00285450 (competențe în managementul și 

dezvoltarea programelor de educație/formare prin e-learning).  / E-learning developer 

competencies - Certificate Series J, No. 00285450 (learning/training programs 

development and management skills). 

- Coordonator/organizator de conferințe naționale și internaționale. / Coordination and 

organization of several national and international scientific conferences. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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- Coordonator proiecte editoriale și de cercetare științifică / Coordination of editorial and 

scientific research projects. 

- Îndrumare/motivare tineri pentru cercetare, dezvoltare cunoștințe și practici profesionale. / 

Supervising and motivating students in the field of research, development of knowledge 

and professional practice.  

- Competențe didactice, de cercetare științifică, pastorale și organizaționale. / Didactic and 

scientific research skills; pastoral and organizational skills. 

- Președinte și vicepreședinte al unor asociații cu activitate în domeniul social și cultural. / 

President and vice-president of different associations with activity in the social and cultural 

field. 

- Formator (Certificat competențe profesionale Seria B nr. 014984). / Trainer (Occupational 

Proficiency/Vocational Certificate Series B, No. 014984). 

- Mentor/pedagog de recuperare (Certificat seria J nr. 00285344). / Mentor, remedial teacher 

(Certificate Series J No. 00285344). 

- Speaker motivațional. / Motivational speaker. 

Competențe și aptitudini 

în utilizarea computerului 

/ Computer skills and 

competences 

 

Utilizare TIC  / sisteme de operare Windows și MacOS, instrumente Microsoft Office™, 

Apple apps și Web browsers (utilizator independent). / ICT use / PC/MAC user, Windows/OS 

X operating system, Microsoft Office TM tools, Apple apps and Web browsers (indipendent 

user).  

Alte competențe și 

aptitudini / Other skills 

and competences 

 

- Preot ortodox  / Orthodox priest. 

- Jurnalist / Journalist (Carte Internațională de Ziarist nr. / International Press Card, No 7371; 

LP 75/SB/447106; LP 622/SB/447106). 

- Intervenție în prevenirea și combaterea situaților de abuz, neglijare și exploatare. / 

Intervention in preventing and combating situations of abuse, neglect and exploitation.   

- Sprijin pentru vindecarea traumelor. / Support for healing traumas. 

- Consiliere și intervenție în vederea recuperării persoanelor cu boli adictive / Counseling and 

intervention for the recovery of people with addictive diseases. 

 

Premii / 

Academic Awards 

 

- Diploma și Medalia Omagială, anul 2020, Anul Omagial al Pastorației Părinților și 

Copiilor - Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români, acordată de PF Sa PF 

Daniel, Patriarhul României (30 decembrie 2020). / Diploma and Homage Medal, 2020- 

“The homage year of the pastoral care of parents and children” and “Commemorative 

year of Romanian Orthodox philanthropists”, awarded by His Beatitude Daniel, Patriarch 

of Romania (December 30, 2020). 

- Distincția Credință și Loialitate, „pentru consecvența, abnegația și pasiunea de care dă 

dovadă în demersul jurnalistic și loialitatea față de profesie”, acordată de Uniunea 

Ziariștilor din România, 28 iunie 2019, Sala Constantin Brâncoveanu, Parlamentul 

României. / “Credință și Loialitate” (Faith and Loyalty) Distinction, “for the consistency, 

selflessness and passion proved in the journalistic approach and loyalty to the profession”, 

awarded by the Union of Romanian Journalists, June 28, 2019, Constantin Brâncoveanu 

Hall, Romanian Parliament. 

- Diploma de Excelență a Consulatului General al României la Bilbao, pentru „activitatea 

remarcabilă și contribuția sa la păstrarea, consolidarea și promovarea valorilor și identității 

românești”, acordată de către Excelența Sa Dl. Marian Popescu, Consul General, Bilbao, 23 

mai 2018. / Diploma of Excellence granted by the Consulate General of Romania in Bilbao, 

for “remarkable activity and contribution to the preservation, consolidation and promotion 

of Romanian values and identity”, awarded by His Excellency Mr. Marian Popescu, Consul 

General, Bilbao, May 23, 2018. 

- Diploma di Eccellenza - Per la promozione dell’arte sacra romena attraverso la belleza e 

per il contributo offerto alla cultura francescana nella citta di Firenze - Italia, oferită de 

către Prof.univ.dr. Liviu-Petru Zapârțan, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al 

României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta (2018). / Diploma of 

Excellence - For promoting the Romanian sacred art of beauty and for the contribution to 

Franciscan culture in the city of Firenze, granted by Prof. Dr. Liviu-Petru Zăpârțan, 
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Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Romania to the Holy See and the 

Sovereign Order of Malta (2018).   

- Ordinul Sf. Ioan Gură de Aur, acordat de către PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române, 20 decembrie 2017 (nr. 11/2017, Cancelaria Patriarhului). / St. John Chrysostom 

Order, awarded by His Beatitude  Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, 

December 20, 2017 (No. 11/2017, Patriarch's Chancellery). 

- Crucea Voievodală Maramureșeană, acordată de către PS Iustin, Episcopul Maramureșului 

și Sătmarului, 10 decembrie 2017, Baia Mare. / Maramureș Voivodeship Cross, awarded 

by His Grace Iustin, Bishop of Maramureș and Sătmar, December 10, 2017, Baia Mare. 

- Crucea Arhiepiscopală, acordată de către IPS Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul Vadului, 

Feleacului și Clujului, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, 29 iulie 2017./ 

Archiepiscopal Cross, awarded by His Eminence Andrei Andreicuț, Archbishop of Vadu, 

Feleac and Cluj, Metropolitan of Cluj, Maramureș and Sălaj, July 29, 2017. 

- Distincția și Medalia „Profesorul Bologna!” decernată în cadrul Galei „Profesorului 

Bologna”, ediția a X-a, 19 mai 2017, București. Ediție desfășurată sub înaltul patronaj al 

Președintelui României. Organizator Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din 

România (ANOSR) cu sprijinul Asociației Studenților la Sociologie și Asistență Socială din 

Universitatea din București (AS-SAS). / “Bologna Teacher!” award and medal granted at 

“Profesorul Bologna” Gala award, 10th edition, May 19, 2017, Bucharest. Edition held 

under the high patronage of the President of Romania. Organizer of the National Alliance of 

Student Organisations in Romania (ANOSR) with the support of the Association of Students 

in Sociology and Social Work at the University of Bucharest (AS-SAS). 

- Diplomă de Excelență „Episcop Melchisedec al Romanului”, „în semn de mare prețuire 

pentru strădania, devotamentul și virtuțile creștine afirmate cu putere față de semeni, prin 

cuvânt și prin fapte”, oferită de către IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, 

aprilie 2017. / Diploma of Excellence “Episcop Melchisedec al Romanului” (Melchisedec 

Bishop of the Roman), “as a sign of great appreciation for the efforts, devotion and 

Christian virtues strongly asserted towards others, by word and deed”, granted by His 

Eminence Joachim, Archbishop of Roman and Bacău, April 2017 

- Crucea Nordului a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, Copenhaga, 

Danemarca, 26 noiembrie 2016, acordată de către PS Macarie DRĂGOI. / Northen Cross 

of the Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe, awarded by His Grace Bishop 

Macarie Drăgoi on November, 26, 2016, Denmark, Copenhagen. 

- Ordinul Eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea”, cls. A II-a, pentru clerici, a 

Episcopiei Caransebeșului, 7 aprilie 2016, acordată de către PS Lucian MIC. / “Bishop Elie 

Miron Cristea's Cross” Diocesan Order,the second, for clergy, of the Diocese of 

Caransebeș, awarded by His Grace Lucian MIC on April 7, 2016. 

- Trofeul „Oamenii Timpului” 2016 la categoria „Diplomație Publică”, acordat la Gala 

„Oamenii Timpului”, a III-a ediție, 17 decembrie 2016, Iași, „ca urmare a obținerii unor 

rezultate profesionale de excepție în perioada octombrie 2015 - septembrie 2016 și a 

contribuției la dezvoltarea culturală și instituțională a spațiului public românesc, extins 

peste granițele țării, în spiritul valorilor specifice unei societăți democratice”. / “Oamenii 

Timpului” Award (2016) category “Public Diplomacy” awarded at the Gala "Oamenii 

Timpului", 3rd edition, December 17, 2016, Iași, “as a result of obtaining exceptional 

professional results between October 2015 and September 2016 and the contribution to the 

cultural and institutional development of the Romanian public space, extended beyond the 

borders of the country, in the spirit of the values specific to a democratic society”. 

- Crucea Mitropolitană a Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și 

de Nord, oferită de către IPS Serafim Joantă (2016). / The Metropolitan Cross of the 

Romanian Orthodox Metropolitan Church of Germany, Central and Northern Europe, 

awarded by His Eminence Seraphim Joantă (2016). 

- Premiul de Excelență pentru „Spiritualitate”, acordat la Gala Internațională a Premiilor de 

excelență DEMOS T.N. - 2015, conferit în 2 aprilie 2016. Evenimentul a fost organizat de 

Asociația Pro Democrația, Târgu Neamț. / Excellence Award for “Spirituality”, awarded at 

the International Gala of Excellence Awards DEMOS T.N. - 2015, conferred on April 2, 

2016. The event was organized by the Pro Democrația Association, Târgu Neamț. 

- Crucea Șaguniană pentru Clerici, Gramata Mitropolitană nr. 3225/30.11.2015, acordată 

de către IPS Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului. / Șagunian Cross for Clerics, 

Metropolitan Gramata no. 3225 /30.11.2015, awarded by His Eminence Laurențiu 

STREZA, Metropolitan of Transylvania. 
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- Diploma de Onoare „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României” pentru „activitatea 

rodnică, folositoare Bisericii și societății (Nr. 2489/2009, Cancelaria Patriarhului)”, 

acordată de către PF Sa PF Daniel, Patriarhul României, 3 septembrie 2009, București. / 

Honorary Diploma "Saint Andrew the Apostle, Protector of Romania" for "fruitful activity, 

useful to the Church and society” (Patriarch’s  Chancellery, No. 2489/2009), awarded by 

His Beautitude Daniel, Patriarch of Romania, September 3, 2009, Bucharest. 
 

Alte informații/ Further 

Information 

 

- https://scholar.google.ro/citations?user=CtV1PhQAAAAJ&hl=ro  

- https://orcid.org/0000-0002-2065-0321  

- https://publons.com/researcher/4313982/necula-constantin-valer/  

- https://www.researchgate.net/profile/Constantin-Necula  
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