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I . 	  CĂRȚI	  DE	  AUTOR	  

1.   Cioran	  sau	  excesul	  ca	  filosofie,	  cuvânt	  înainte	  de	  Liviu	  Antonesei,	  ed.	  a	  2-‐a,	  Limes,	  
Cluj,	  2013	  (premiul	  „Henri	  Jacquier”	  al	  Centrului	  Cultural	  Francez	  din	  Cluj-‐Napoca,	  
premiul	  Bibliotecii	  „Octavian	  Goga”	  din	  Cluj-‐Napoca	  pentru	  eseu	  monografic);	  ed.	  1	  
2008. 

2.   Dumnezeul	  gândurilor	  mărunte,	  Limes,	  Cluj,	  2009.	  
3.   Despre	  maestru	  și	  alte	  întâlniri.	  Eseuri,	  cronici,	  recenzii,	  Limes,	  Cluj,	  2010.	  
4.   Începutul	  suspiciunii.	  Kant,	  Hegel	  &	  Feuerbach	  despre	  religie	  și	  filosofie	  (Theologia	  

Socialis	  19),	  Eikon,	  Cluj-‐Napoca,	  2011.	  
5.   Credința	  ca	  filosofie.	  Marginalii	  la	  gândirea	  Tradiției	  (Theologia	  Socialis	  15),	  prefață	  

de	  Radu	  Preda,	  Eikon,	  Cluj-‐Napoca,	  2011.	  
6.   Abisul	  și	  cealaltă	  dragoste,	  Limes,	  Cluj-‐Napoca,	  2012.	  
7.   Marx	  și	  religia.	  O	  introducere	  (Theologia	  Socialis	  24),	  Eikon,	  Cluj-‐Napoca,	  2013.	  
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8.   Postmodernism	  și	  teologie	  apofatică.	  O	  apologie	  în	  fața	  gândirii	  slabe,	  Limes,	  
Florești	  –	  Cluj,	  2014,	  184	  pp.	  

II. 	  STUDII	  

II.1.	  ÎN	  REVISTE	  ISI	  SAU	  INDEXATE	  BDI	  

1.   „«Atitudinea	  extremă»	  și	  gândirea	  religioasă	  la	  E.	  Cioran”,	  Analele	  Universității	  din	  
Craiova	  15	  (2005),	  pp.	  79-‐84.	  	  

2.   „Excese	  cioraniene:	  de	  la	  religie	  în	  general,	  la	  religia	  proprie”,	  Tabor	  6	  (2006),	  pp.	  47-‐
56.	  	  

3.   „Mircea	  Eliade	  și	  Ortodoxia	  anexată”,	  Tabor	  9	  (2007),	  pp.	  72-‐78.	  	  
4.   „Credința	  unui	  sceptic	  european”,	  Tabor	  2	  (2008),	  pp.	  79-‐89.	  
5.   „Creștinismul	  gândirii	  slabe	  și	  problema	  întemeierii”,	  Tabor	  1	  (2009),	  pp.	  67-‐74.	  
6.   „Apologeții	  și	  filosofia”,	  TABOR	  7	  (2009),	  pp.	  78-‐83.	  
7.   „Tradiția	  Bisericii	  sau	  despre	  hermeneutică	  și	  sfințenie”,	  Studia	  Universitatis	  Babeș-‐

Bolyai,	  Theologia	  Orthodoxa	  55,	  1	  (2010),	  pp.	  227-‐237.	  
8.   „Sfântul	  Dionisie	  Areopagitul	  în	  contextul	  filosofiei	  postmetafizice”,	  Studia	  

Universitatis	  Babeș-‐Bolyai,	  Theologia	  Orthodoxa	  55,	  1	  (2010),	  pp.	  179-‐194.	  
9.   „Cioran	  et	  le	  Dieu	  des	  paradoxes”,	  Alkemie.	  Revue	  semestrielle	  de	  littérature	  et	  

philosophie	  6	  (2010),	  traducere	  în	  franceză	  de	  Mihaela-‐Gențiana	  Stănișor,	  pp.	  164-‐
173.	  

10.  „Moartea	  metafizicii	  și	  (im)posibilitatea	  teologiei”,	  Tabor	  4	  (2010),	  pp.	  76-‐87.	  
11.  „Hegel,	  creștinismul	  și	  filosofia	  religiei”,	  Tabor	  8	  (2011),	  pp.	  62-‐71.	  
12.  „Religion,	  Politics,	  and	  Literature	  in	  Bartolomeu	  Valeriu	  Anania’s	  Work”,	  Journal	  for	  

the	  Study	  of	  Religions	  and	  Ideologies	  10,	  29	  (2011),	  traducere	  în	  engleză	  de	  Aniela	  
Siladi,	  pp.	  159-‐181.	  

13.  „Kant	  și	  Dumnezeul	  moral.	  O	  lectură	  teologică”,	  Studia	  Universitatis	  Babeș-‐Bolyai.	  
Theologia	  Orthodoxa,	  56,	  1	  (2011),	  pp.	  187-‐198.	  

14.  „Omul	  și	  libertatea	  lui.	  De	  la	  sfera	  propriului	  la	  reducția	  religioasă”,	  Studia	  
Universitatis	  Babeș-‐Bolyai.	  Bioethica	  1	  (2011),	  pp.	  21-‐29.	  

15.  „Valorile	  familiei	  în	  context	  postmetafizic”,	  Studia	  Universitatis	  Babeș-‐Bolyai.	  
Theologia	  Orthodoxa	  56,	  2	  (2011),	  pp.	  155-‐164.	  

16.  „Weak	  Thought	  and	  Theological	  Thought:	  from	  Postmodernism	  to	  Apophaticism”,	  
International	  Journal	  of	  Arts	  &	  Sciences	  4,	  27	  (2011),	  pp.	  127-‐134,	  ISSN	  1944-‐6934,	  
traducere	  în	  engleză	  de	  Aniela	  Siladi.	  

17.  „Feuerbach	  și	  critica	  religiei.	  O	  relectură	  teologică”,	  Anuarul	  Institutului	  de	  Istorie	  
„George	  Barițiu”	  din	  Cluj-‐Napoca.	  Series	  Humanistica	  IX	  (2011),	  pp.	  159-‐173.	  

18.  „Marx	  și	  critica	  teologiei	  creștine.	  O	  lectură	  nemarxistă”,	  Tabor	  6	  (2012),	  pp.	  63-‐74,	  
ISSN	  1843-‐0287.	  

19.  „Filosofia	  creștină	  a	  bolii.	  O	  abordare	  fenomenologică”,	  Tabor	  7	  (2013),	  pp.	  70-‐74,	  
ISSN	  1843-‐0287.	  

20.  „Filosofie	  postmetafizică	  și	  teologie	  apofatică.	  De	  la	  fenomenologia	  lui	  Jean-‐Luc	  
Marion	  la	  statutul	  paradoxal	  al	  gândirii	  în	  teologia	  lui	  Vladimir	  Lossky”,	  Studia	  
Universitatis	  Babeș-‐Bolyai.	  Theologia	  Ortodoxa	  58,	  2	  (2013),	  pp.	  205-‐214.	  
„Postmetaphysical	  Philosophy	  and	  Apophatic	  Theology.	  From	  Jean-‐Luc	  Marion	  to	  
the	  Paradoxical	  Status	  of	  Thought	  in	  Vladimir	  Lossky’s	  Theology”,	  Studia	  
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Universitatis	  Babeș-‐Bolyai.	  Theologia	  Orthodoxa	  58,	  2	  (2013),	  pp.	  215-‐226,	  traducere	  
în	  engleză	  de	  Aniela	  Siladi.	  	  

21.  „Fenomenologia	  Sfintei	  Euharistii:	  participare	  și	  distanță”,	  Tabor	  VIII,	  7	  (2014),	  pp.	  
76-‐87.	  

22.  „Transmiterea	  etosului	  ortodox	  în	  contextul	  culturii	  contemporane”,	  Tabor	  VIII,	  11	  
(2014),	  pp.	  9-‐18	  (împreună	  cu	  Vasile	  Stanciu).	  

23.  „Idolul	  și	  icoana.	  Teologia	  icoanei	  și	  actualitatea	  ei	  în	  gândirea	  lui	  Jean-‐Luc	  Marion”,	  Anuarul	  
Facultății	  de	  Teologie	  Ortodoxă	  a	  Universității	  Babeș-‐Bolyai	  (2015),	  în	  curs	  de	  apariție.	  

24.  „«Moartea	  morții	  lui	  Dumnezeu».	  Apologia	  lui	  Jean-‐Luc	  Marion	  împotriva	  ateismului	  
nietzschean”,	  Tabor,	  7	  (2015),	  pp.	  37-‐46.	  

25.  „Fenomenul	  saturat	  și	  relevanța	  sa	  teologică”,	  Tabor,	  8	  (2015),	  pp.	  73-‐80.	  
	  

II.2.	  ÎN	  VOLUME	  COLECTIVE	  

1.   „Dialectica	  românească	  a	  dorului”,	  postfață	  la	  Valeriu	  Anania,	  De	  dincolo	  de	  ape,	  
Dacia,	  Cluj-‐Napoca,	  2000,	  pp.	  155-‐158.	  	  

2.   „Poezia	  ca	  inițiere	  și	  judecată”,	  postfață	  la	  Grigore	  Moș,	  Judecarea	  îngerului,	  Limes,	  
Cluj-‐Napoca,	  2001,	  pp.	  92-‐98.	  

3.   „Eonul	  dogmatic	  –	  o	  profeție	  filosofică	  neîmplinită”,	  în	  Filosofie	  și	  gândire	  europeană	  
la	  universitatea	  clujeană,	  vol.	  1,	  Casa	  Cărții	  de	  Știință,	  Cluj,	  2007,	  pp.	  54-‐60.	  

4.   „Perspectiva	  morții	  în	  gândirea	  lui	  Cioran”,	  în	  Mircea	  Gelu	  Buta	  (ed.),	  Medicii	  și	  
Biserica.	  Perspectivă	  ortodoxă	  contemporană	  asupra	  sfârșitului	  vieții,	  vol.	  VI,	  
Renașterea,	  Cluj-‐Napoca,	  2008,	  pp.	  158-‐182.	  

5.   „Argumentul	  Cioran”,	  în	  Marin	  Diaconu,	  Mihaela-‐Genţiana	  Stănişor	  (ed.),	  Întâlniri	  cu	  
Cioran,	  vol.	  I,	  cuvânt	  înainte	  de	  Eugen	  Simion,	  Fundaţia	  Naţională	  pentru	  Ştiinţă	  şi	  
Artă,	  Bucureşti,	  2010,	  pp.	  291-‐298.	  

6.   „Creștinismul	  european	  –	  între	  secularizarea	  postmodernă	  și	  alternativa	  ortodoxă”,	  
în	  Ioan	  Vasile	  Leb,	  Gabriel-‐Viorel	  Gârdan,	  Dacian	  But-‐Căpușan	  (ed.),	  Integrarea	  
europeană	  și	  valorile	  Bisericii,	  Renașterea,	  Cluj-‐Napoca,	  2011,	  pp.	  367-‐384.	  

7.   „Filosofie	  și	  discurs	  de	  laudă	  în	  simbolul	  niceo-‐constantinopolitan”,	  în	  Valer	  Bel,	  
Cristian	  Sonea,	  Grigore	  Dinu	  Moș	  (ed.),	  Credință	  și	  mărturisire.	  Istorie	  și	  actualitate,	  
Presa	  Universitară	  Clujeană,	  Cluj-‐Napoca,	  2012,	  pp.	  75-‐91.	  

8.   Turcan,	  Nicolae,	  „Teologie	  și	  euharistie	  la	  Jean-‐Luc	  Marion”,	  în	  Vasile	  Stanciu,	  Adrian	  
Podaru	  (ed.),	  Euharistie,	  Spovedanie,	  Martiriu.	  Lucrările	  Simpozionului	  internațional	  
al	  Facultății	  de	  Teologie	  Ortodoxă	  din	  Cluj-‐Napoca	  (3-‐5	  noiembrie	  2014),	  vol.	  1,	  
Renașterea,	  Cluj-‐Napoca,	  2014,	  pp.	  211-‐225.	  

9.   „Pilda	  talanților:	  economie	  sau	  dar?”,	   în	  Vasile	  Stanciu,	  Liviu	  Vidican-‐Manci,	  Predici	  
ale	   teologilor	   clujeni	   la	   Duminicile	   Octoihului,	   Renașterea,	   Cluj-‐Napoca,	   2014,	   pp.	  
137-‐142.	  

10.  „Overcoming	  Onto-‐Theology	  during	  The	  Age	  of	  Constantine”,	  în	  Marian	  Simion,	  Cristian	  
Sonea	  (ed.),	  Faith	  and	  Politics:	  Emperor	  Constantine,	  Orthodox	  Church	  and	  Freedom,	  
Institute	  for	  Peace	  Studies	  in	  Eastern	  Christianity/Cluj-‐University	  Press,	  Cambridge/Cluj-‐
Napoca,	  2015,	  în	  curs	  de	  apariție.	  

11.  „Phenomenology	  and	  Apophatic	  Theology:	  the	  Reception	  of	  St	  Dionysius	  the	  Areopagite	  in	  
Jean-‐Luc	  Marion’s	  Thought”,	  în	  Alin	  Tat,	  Claudiu	  Tuțu	  (ed.),	  Saint	  Dionysius	  the	  Areopagite.	  
Sources,	  context,	  reception,	  Napoca	  Star,	  Cluj-‐Napoca,	  2015,	  pp.	  279-‐295,	  în	  curs	  de	  apariție.	  

12.  „Credință,	  necredință,	  teodicee.	  Predică	  la	  Duminica	  Tomii”,	  în	  Vasile	  Stanciu,	  Liviu	  Vidican-‐
Manci	  (ed.),	  Predici	  ale	  teologilor	  clujeni,	  vol.	  2,	  Renașterea,	  Cluj-‐Napoca,	  2015,	  în	  curs	  de	  
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apariție. 
13.  „Misiunea	  prin	  argument:	  Jean-‐Luc	  Marion	  și	  apologia	  creștină”,	  în	  Mihai	  Himcinschi	  (ed.),	  

Reîntregirea,	  Alba	  Iulia,	  2015,	  în	  curs	  de	  apariție.	  
	  

II.3.	  ÎN	  REVISTE	  ȘTIINȚIFICE	  NEINDEXATE	  BDI	  

1.   „Calea	  maestrului”,	  Steaua	  11-‐12	  (2002),	  pp.	  105-‐108.	  	  
2.   „De	  la	  maestru	  la	  antimaestru”,	  Steaua	  4-‐5	  (2003),	  pp.	  91-‐96.	  
3.   „Sfințenia	  în	  gândirea	  unui	  sceptic.	  Cazul	  Cioran”,	  INTER	  II,	  1-‐2	  (2008),	  pp.	  408-‐417.	  	  
4.   „Suferința	  la	  Cioran.	  De	  la	  nonsens	  la	  definiție	  a	  omului”,	  Steaua	  7	  (2008),	  pp.	  43-‐45.	  
5.   „Rațiune	  critică	  și	  rațiune	  dogmatică.	  De	  la	  Kant	  la	  teologia	  apofatică”,	  Anuarul	  Facultății	  de	  

Teologie	  Ortodoxă	  a	  Universității	  Babeș-‐Bolyai	  (2010).	  
6.   „Túlzás:	  változatok	  egy	  fogalomra”,	  Nagyvilág	  LVII,	  6	  (2012),	  traducere	  de	  Németi	  Rudolf,	  pp.	  

524-‐527.	  
	  

I II. 	  ARTICOLE	  ȘI	  RECENZII	  

1.   „Bine	  ați	  venit	  în	  Phantasma!”,	  Observator	  cultural	  113	  (2002).	  
2.   „Anarhetipul	  -‐	  un	  nou	  concept	  critic?”,	  Observator	  cultural	  143	  (2002).	  	  
3.   „Căderea	  în	  resentiment	  și	  eșecul	  modernizării”,	  Steaua	  7	  (2002).	  	  
4.   „Cu	  mașina	  printre	  rândurile	  de	  carte”,	  Campus	  1	  (2002).	  	  
5.   „Gândirea	  despre	  corp	  ca	  gândire	  a	  corpului	  însuși”,	  Renașterea	  2	  (2002).	  	  
6.   „Istorie	  și	  arhetip”,	  Piața	  literară	  3	  (2002).	  	  
7.   „O	  critică	  a	  modernității”,	  Piața	  literară	  6	  (2002).	  	  
8.   „Diversitatea	  și	  limitele	  interpretării”,	  Piața	  literară	  9	  (2002).	  	  
9.   „Dincolo	  de	  singurătate”,	  Piața	  literară	  10	  (2002).	  	  
10.  „Supraviețuirea	  în	  infern”,	  Piața	  literară	  10	  (2002).	  
11.  „Literatura	  ca	  experiență	  spirituală”,	  Piața	  literară	  13	  (2002).	  
12.  „Cartea	  de	  recitire”,	  Apostrof	  10	  (2003).	  
13.  „Semiotica,	  un	  nou	  organon”,	  Apostrof	  11	  (2003).	  
14.  „Istoria	  ca	  locuri	  ale	  memoriei”,	  Observator	  cultural	  165-‐166	  (2003).	  	  
15.  „Dialog	  asupra	  metodei”,	  Observator	  cultural	  196	  (2003).	  
16.  „Cioran,	  despre	  câteva	  popoare	  cu	  adevărat	  importante”,	  Apostrof	  1	  (2004).	  
17.  „Poezia	  ca	  gândire	  esențială”,	  Apostrof	  2	  (2004).	  	  
18.  „Identitatea	  artei”,	  Apostrof	  3	  (2004).	  	  
19.  „Cum	  am	  devenit	  bucureștean”,	  Apostrof	  4	  (2004).	  	  
20.  „De	  la	  exilul	  continuu,	  la	  exilul	  definitiv”,	  Apostrof	  8	  (2004).	  	  
21.  „Școala	  monografică	  a	  lui	  Dimitrie	  Gusti”,	  Apostrof	  8	  (2004).	  	  
22.  „Imaginarul	  violent	  al	  românilor”,	  Apostrof	  12	  (2004).	  
23.  „Despre	  oaie	  în	  casa	  mioriticului...”,	  Tribuna	  52	  (2004),	  p.	  5.	  
24.  „Cât	  spune	  un	  filosof	  și	  cât	  tace?”,	  Studia	  Universitatis	  Babeș-‐Bolyai	  1	  (2005),	  pp.	  

129-‐130.	  
25.  „Monografie	  Petrovici”,	  Apostrof	  1	  (2005).	  
26.  „Acasă	  printre	  străini.	  Fără	  virgulă”,	  Apostrof	  2	  (2005).	  	  
27.  „Femeile	  lui	  Cărtărescu”,	  Apostrof	  4	  (2005).	  	  
28.  „Analiza	  discursului	  și	  patosul	  obiectivității”,	  Apostrof	  6	  (2005).	  	  
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29.  „Eminescu	  în	  cheie	  filosofică”,	  Apostrof	  9	  (2005).	  	  
30.  „Dezbaterile	  Phantasma.	  Concepte	  vedere”,	  Observator	  cultural	  259	  (2005).	  
31.  „Sfârșitul	  războiului	  rece	  al	  modernității”,	  România	  literară	  13	  (2006).	  	  
32.  „Dumnezeu	  ca	  argument.	  Reîntâlnirea	  filosofiei	  cu	  teologia”,	  Tribuna	  126	  (2006),	  p.	  

21.	  
33.  „Cosmodernitatea	  sau	  provocările	  unui	  concept	  transdisciplinar”,	  Observator	  

cultural	  310	  (2006).	  	  
34.  „Tranziția	  culturală	  românească	  -‐	  o	  tranziție	  continuă”,	  Observator	  cultural	  310	  

(2006).	  
35.  „O	  maximă	  a	  eticii	  ortodoxe”,	  Renașterea	  1	  (2007),	  p.	  5.	  	  
36.  „Ortodoxia	  tânărului	  Eliade”,	  Renașterea	  3	  (2007),	  p.	  5.	  
37.  „Bucuria	  învierii	  ca	  atitudine	  filosofică”,	  Renașterea	  4	  (2007),	  p.	  5.	  	  
38.  „Despre	  întrebările	  radicale”,	  Renașterea	  5	  (2007),	  p.	  9.	  	  
39.  „Așteptarea	  gânditoare	  sau	  despre	  aletheofanii”,	  Renașterea	  7-‐8	  (2007),	  p.	  4.	  	  
40.  „Despre	  neînțelegere.	  După	  un	  cuvânt	  al	  Sfântului	  Maxim	  Mărturisitorul”,	  

Renașterea	  9	  (2007),	  p.	  9.	  	  
41.  „Spiritul	  critic	  și	  porunca	  de	  a	  nu	  judeca	  pe	  aproapele”,	  Renașterea	  10	  (2007),	  p.	  4.	  
42.  „Despre	  bucuria	  sărbătorilor”,	  Renașterea	  12	  (2007),	  p.	  8.	  
43.  „Dumnezeul	  rațiunii	  sălbatice”,	  Verso	  12-‐13	  (2007),	  p.	  26.	  
44.  „Rațiune	  și	  religie”,	  Observatorul	  militar	  6	  (2007).	  
45.  „Teodor	  Baconsky,	  Despre	  necunoscut”,	  Tabor	  11	  (2008),	  pp.	  95-‐96.	  
46.  „Gândind	  despre	  moarte,	  gândind	  la	  moarte”,	  Renașterea	  1	  (2008),	  p.	  7.	  
47.  „Credința	  și	  patologiile	  ei”,	  Renașterea	  3	  (2008),	  p.	  6.	  
48.  „Despre	  trândăvie	  și	  ratare”,	  Renașterea	  6	  (2008),	  p.	  6.	  	  
49.  „Gândirea	  smerită”,	  Renașterea	  7-‐8	  (2008),	  p.	  5.	  	  
50.  „În	  apărarea	  verbului	  «a	  crede»”,	  Renașterea	  9	  (2008),	  p.	  5.	  	  
51.  „Cioran	  și	  religia.	  Partea	  îngerului”,	  Tribuna	  128	  (2008).	  
52.  „Deschiderea	  gândirii”,	  Tribuna	  130	  (2008),	  p.	  21.	  
53.  „Filozofia	  și	  credința	  creștină.	  Relevanța	  unor	  întâlniri	  inaugurale”,	  Tribuna	  132	  

(2008),	  p.	  17.	  	  
54.  „Dumnezeul	  plagiat”,	  Tribuna	  135	  (2008),	  pp.	  21-‐22.	  	  
55.  „Lume,	  second	  life	  și	  reducție	  ascetică”,	  Tribuna	  139	  (2008),	  p.	  19.	  	  
56.  „Teologia:	  între	  știință	  și	  revelație”,	  Tribuna	  141	  (2008),	  p.	  20.	  	  
57.  „Gândirea	  slabă	  și	  creștinismul”,	  Tribuna	  147	  (2008),	  p.	  21.	  
58.  „Recesivitatea	  selectivă”,	  Tribuna	  149	  (2008),	  p.	  26.	  
59.  „Vattimo	  și	  kenoza	  lui	  Dumnezeu”,	  Tribuna	  152	  (2009),	  p.	  24.	  	  
60.  „Invizibila	  normalitate”,	  Tribuna	  157	  (2009),	  p.	  24.	  	  
61.  „Despre	  nimic	  și	  vocație”,	  Tribuna	  159	  (2009),	  p.	  25.	  	  
62.  „Filosofia	  ca	  pregătire	  pentru	  moarte”,	  TRIBUNA	  161	  (2009),	  p.	  20.	  
63.  „Inutilitatea	  conceptului	  de	  «păcat»	  în	  creștinismul	  gândirii	  slabe”,	  Renașterea	  1	  

(2009),	  p.	  5.	  	  
64.  „Reflexia	  Coloanei	  infinitului	  într-‐un	  poem	  de	  Ioan	  Alexandru”,	  RENAȘTEREA	  5	  (2009),	  

p.	  7.	  	  
65.  „Dezobișnuirea	  de	  sine	  și	  virtuțile	  imposibile”,	  TRIBUNA	  163	  (2009),	  p.	  23.	  
66.  „Rațiunile	  credinței”,	  TRIBUNA	  165	  (2009),	  p.	  21.	  
67.  „Considerații	  tinere,	  fără	  minte	  și	  fără	  bibliografie”,	  TIMPUL	  8	  (2009),	  p.	  23.	  	  
68.  „Despre	  nelibertate”,	  Tribuna	  167	  (2009),	  p.	  23.	  
69.  „Tradiția	  Bisericii.	  Fidelitate	  și	  înțelegere”,	  Tribuna	  169	  (2009),	  p.	  22.	  	  
70.  „Raiul	  în	  cultura	  populară”,	  TRIBUNA	  171	  (2009),	  p.	  26.	  
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71.  „(Răs)timpul	  credinței”,	  TRIBUNA	  173	  (2009),	  p.	  20.	  
72.  „Argumentul	  ontologic:	  versiunea	  validă,	  dar	  inutilă”,	  TRIBUNA	  176	  (2010),	  p.	  25.	  
73.  „Credință	  și	  failibilism”,	  TRIBUNA	  179	  (2010),	  p.	  21.	  
74.  „Teologia	  și	  filosofia	  lui	  Joseph	  Ratzinger.	  Argumente	  noi	  pentru	  o	  veche	  armonie”,	  

TRIBUNA	  181	  (2010),	  p.	  17.	  
75.  „Creatori	  vs.	  păstrători	  ai	  Tradiției”,	  Renașterea	  4	  (2010),	  p.	  4.	  
76.  „Cauzele	  revenirii	  religiei.	  Postmodernism	  și	  Tradiție”,	  Renașterea	  5	  (2010),	  p.	  5.	  
77.  „Hermeneutică	  și	  Tradiție”,	  Tribuna	  183	  (2010),	  pp.	  23-‐24.	  
78.  „A	  crede,	  a	  nu	  crede”,	  Tribuna	  185	  (2010),	  p.	  26.	  
79.  „Metafizica	  singulară	  sau	  despre	  ocolul	  credinței	  în	  cât	  mai	  multe	  zile”,	  Tribuna	  187	  

(2010),	  p.	  23.	  
80.  „Apofatism	  vs.	  gândire	  dogmatică	  (I)”,	  Tribuna	  189	  (2010),	  p.	  22.	  
81.  „Apofatism	  vs.	  gândire	  dogmatică	  (II)”,	  Tribuna	  191	  (2010),	  p.	  25.	  
82.  „Kis	  gondolatok	  Istenről”,	  Korunk	  XXI,	  8	  (2010),	  pp.	  3-‐6,	  traducere	  de	  Rigán	  Lóránd.	  
83.  „Jocul	  rătăcitorului	  onest”,	  Tribuna	  193	  (2010),	  p.	  25.	  
84.  „Marion	  via	  Dionisie”,	  Tribuna	  195	  (2010),	  p.	  22.	  
85.  „Kant	  și	  Dumnezeul	  moral”,	  Tribuna	  197	  (2010),	  p.	  32.	  
86.  „Corp	  și	  imagine”,	  Tribuna	  199	  (2010),	  p.	  25.	  
87.  „Teo-‐ideologia	  sau	  despre	  pericolul	  imposibilității	  de	  a	  mai	  crede”,	  Renașterea	  4	  

(2010).	  
88.  „Definiții	  postmoderne”,	  Tribuna	  200	  (2011),	  p.	  24.	  
89.  „Despre	  iluzia	  transcendentală	  și	  ce	  mai	  rămâne	  de	  spus	  între	  rațiunea	  pură	  și	  cea	  

practică	  în	  privința	  lui	  Dumnezeu	  (I)”,	  Tribuna	  204	  (2011),	  p.	  26.	  
90.  „Despre	  iluzia	  transcendentală	  și	  ce	  mai	  rămâne	  de	  spus	  între	  rațiunea	  pură	  și	  cea	  

practică	  în	  privința	  lui	  Dumnezeu	  (II)”,	  Tribuna	  205	  (2011),	  pp.	  24-‐25.	  
91.  „Meditații	  la	  Postul	  Mare”,	  Cetatea	  credinței	  2	  (2011),	  p.	  6.	  
92.  „Aproape	  nimic	  despre	  dragoste.	  Începuturi”,	  Tribuna	  208	  (2011),	  p.	  27.	  
93.  „Hegel,	  filosofia	  și	  misterul	  divin”,	  Tribuna	  211	  (2011),	  p.	  24.	  
94.  „Maxima	  philosophia:	  Hegel,	  sentimentul	  religios	  și	  rațiunea”,	  Tribuna	  216	  (2011),	  p.	  

23.	  
95.  „Feuerbach,	  critica	  lui	  Hegel	  și	  ateismul	  antropologic”,	  Tribuna	  224	  (2012),	  p.	  17.	  
96.  „Catafatic,	  apofatic	  și	  logofatic”,	  Tribuna	  228	  (2012),	  p.	  27.	  
97.  „Argumentul	  divin	  sau	  cum	  să	  (nu)	  îl	  convingi	  pe	  cel	  necredincios	  de	  existența	  lui	  

Dumnezeu”,	  Renașterea	  8	  (2012),	  p.	  9.	  
98.  „Argumentul	  absolut	  și	  monstrul	  etic”,	  Tribuna	  243	  (2012),	  p.	  25.	  
99.  „Paradoxul	  înstrăinării”,	  Renașterea	  6	  (2013),	  p.	  5.	  
100.   „Să	  presupunem	  că	  Dumnezeu	  există...”,	  Renașterea	  7	  (2013),	  p.	  5.	  
101.   „Ipocrizie	  și	  înțelepciune”,	  Renașterea	  9	  (2013),	  p.	  3.	  
102.   „Întrebarea	  radicală:	  de	  la	  metafizică	  la	  teologie”,	  Renașterea	  5	  (2014),	  p.	  4.	  
103.   „Arhid.	  prof.	  dr.	  Nicolae	  Balca”,	  în	  Vasile	  Stanciu,	  Ştefan	  Iloaie	  (ed.),	  90	  de	  ani	  de	  la	  

înființarea	  Academiei	  Teologice	  din	  Cluj	  (1924-‐2014),	  Renașterea,	  Cluj-‐Napoca,	  2014,	  pp.	  30-‐
31.	  

104.   „Simpozionul	  internațional	  «Euharistie,	  Spovedanie,	  Martiriu»”,	  Renașterea,	  11	  
(2014),	  p.	  4.	  

105.   „Știință,	  învățătură	  și	  memorie:	  semnale	  bibliografice”,	  Renașterea,	  1	  (2015),	  p.	  7.	  

IV.	  CONFERINȚE	  
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IV.1.	  CONFERINȚE	  INTERNAȚIONALE	  ÎN	  ȚARĂ	  

1.   „Creștinismul	  european	  –	  între	  secularizarea	  postmodernă	  și	  alternativa	  ortodoxă”,	  
în	  cadrul	  conferinței	  internaționale	  „Integrarea	  europeană	  și	  valorile	  Bisericii”,	  
organizată	  de	  Facultatea	  de	  Teologie	  Ortodoxă	  a	  Universității	  Babeș-‐Bolyai,	  Cluj-‐
Napoca,	  26-‐29	  martie	  2009.	  

2.   „Filosofie	  și	  discurs	  de	  laudă	  în	  simbolul	  niceo-‐constantinopolitan”,	  conferință	  
susținută	  în	  cadrul	  simpozionului	  internațional	  „Credință	  și	  mărturisire;	  istorie	  și	  
actualitate”,	  organizat	  de	  Facultatea	  de	  Teologie	  Ortodoxă	  din	  Cluj-‐Napoca,	  Cluj-‐
Napoca,	  4-‐6	  noiembrie	  2010.	  

3.   „Valorile	  familiei	  în	  context	  postmetafizic”,	  conferință	  susținută	  în	  cadrul	  
simpozionului	  internațional	  „Familia	  creștină	  între	  tradiție	  și	  modernitate”,	  organizat	  
de	  Facultatea	  de	  Teologie	  Ortodoxă	  a	  Universității	  Babeș-‐Bolyai,	  Cluj-‐Napoca,	  2-‐5	  
noiembrie	  2011.	  

4.   „Ontoteologia	  și	  depășirea	  ei	  în	  perioada	  constantiniană”,	  conferință	  susținută	  în	  
cadrul	  simpozionului	  internațional	  „Credință	  și	  politică.	  Sfinții	  împărați	  Constantin	  și	  
Elena,	  promotori	  și	  apărători	  ai	  libertății	  religioase”,	  organizat	  de	  Facultatea	  de	  
Teologie	  Ortodoxă	  a	  Universității	  Babeș-‐Bolyai,	  Cluj-‐Napoca,	  10-‐11	  octombrie	  2013.	  

5.   „Fenomenologia	  Sfintei	  Euharistii:	  participare	  și	  distanță”,	  conferință	  susținută	  în	  
cadrul	  Simpozionului	  Internațional	  „Dumitru	  Stăniloae”,	  ediția	  a	  II-‐a,	  simpozion	  cu	  
titlul	  „Comuniune	  euharistică	  și	  trăire	  filocalică”,	  Facultatea	  de	  Teologie	  Ortodoxă,	  
Iași,	  15-‐17	  mai	  2014.	  

6.   „Fenomenologie	  și	  teologie	  apofatică:	  Sf.	  Dionisie	  Areopagitul	  în	  gândirea	  lui	  Jean-‐
Luc	  Marion”,	  conferință	  susținută	  în	  cadrul	  Congresului	  internațional	  „Sf.	  Dionisie	  
Areopagitul	  -‐	  Izvoare,	  Context,	  Receptare”,	  Cluj-‐Napoca,	  16-‐17	  octombrie	  2014.	  

7.   „Teologie	  și	  euharistie	  la	  Jean-‐Luc	  Marion”,	  conferință	  susținută	  în	  cadrul	  
Simpozionului	  internațional	  „Euharistie,	  spovedanie,	  martiriu”,	  organizat	  de	  
Facultatea	  de	  Teologie	  Ortodoxă	  din	  Cluj-‐Napoca,	  Universitatea	  Babeș-‐Bolyai,	  3-‐6	  
noiembrie	  2014.	  

IV.2.	  CONFERINȚE	  INTERNAȚIONALE	  ÎN	  STRĂINĂTATE	  

1.   „Weak	  Thought	  and	  Theological	  Thought:	  From	  Postmodernism	  to	  Apophaticism”,	  
conferință	  susținută	  în	  cadrul	  „International	  Conference	  for	  Academic	  Disciplines”,	  
organizată	  de	  International	  Journal	  of	  Arts	  and	  Sciences,	  Cehia,	  Praga,	  21-‐24	  iunie	  
2011.	  

2.   „Postmetaphysical	  Philosophy	  and	  Apophatic	  Theology.	  From	  Jean-‐Luc	  Marion	  to	  
the	  Paradoxical	  Status	  of	  Thought	  in	  Vladimir	  Lossky’s	  Theology”,	  conferință	  
susținută	  în	  cadrul	  10th	  Conference	  of	  the	  European	  Association	  for	  the	  Study	  of	  
Religions	  (EASR),	  tema	  generală	  fiind	  „New	  Movements	  in	  Religion.	  Theories	  and	  
Trends”,	  Ungaria,	  Budapesta,	  18-‐22	  septembrie	  2011.	  

IV.3.	  CONFERINȚE	  NAȚIONALE	  

1.   „Eonul	  dogmatic	  –	  o	  profeție	  filosofică	  neîmplinită”,	  lucrare	  prezentată	  la	  
Simpozionul	  „Filosofie	  și	  gândire	  europeană	  la	  universitatea	  clujeană”,	  Cluj,	  2007.	  
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2.   „Sf.	  Dionisie	  Areopagitul	  în	  contextul	  filosofiei	  postmetafizice”,	  conferință	  susținută	  
în	  cadrul	  simpozionului	  „Teologie	  și	  filosofie	  la	  Sf.	  Dionisie	  Areopagitul”,	  organizat	  de	  
Facultatea	  de	  Teologie	  Ortodoxă	  din	  Craiova,	  Tismana,	  1-‐3	  octombrie	  2010.	  

3.   „Feuerbach	  și	  critica	  religiei.	  O	  relectură	  teologică”,	  conferință	  susținută	  în	  cadrul	  
Celei	  de-‐a	  XX-‐a	  Sesiuni	  Științifice	  a	  D.C.S.U.,	  organizată	  de	  Academia	  Română	  Filiala	  
Cluj-‐Napoca	  și	  Institutul	  „George	  Barițiu”,	  Cluj-‐Napoca,	  18-‐19	  noiembrie	  2011.	  

4.   „Dumnezeul	  postmetafizic.	  Posibilitatea	  gândirii	  teologice	  astăzi”,	  conferință	  
susținută	  la	  Biblioteca	  Județeană	  Bistrița-‐Năsăud,	  19	  martie	  2012.	  

5.   „Sub	  semnul	  excesului:	  Cioran,	  suferința	  și	  Dumnezeu”,	  conferință	  susținută	  la	  
Biblioteca	  Județeană	  „Octavian	  Goga”,	  Cluj-‐Napoca,	  4	  aprilie	  2012.	  

6.   „Filosofia	  creștină	  a	  bolii.	  O	  abordare	  fenomenologică”,	  conferință	  susținută	  în	  
cadrul	  Conferinței	  Naționale	  „Diaconie	  și	  Taumaturgie”,	  Facultatea	  de	  Teologie	  
Ortodoxă,	  Universitatea	  Babeș-‐Bolyai,	  Cluj-‐Napoca,	  9-‐10	  noiembrie	  2012.	  

7.   „Misiunea	  prin	  argument:	  Jean-‐Luc	  Marion	  și	  apologia	  creștină”,	  conferință	  
prezentată	  la	  Școala	  Internațională	  de	  Vară	  a	  Doctoranzilor	  Teologi,	  „Parohie,	  
Mănăstire	  și	  Misiune.	  Valențe	  pastoral-‐misionare”,	  Sighișoara,	  5-‐7	  iulie	  2015.	  
	  

V.	  GRANTURI,	  PROIECTE	  

1.   Membru	  în	  echipa	  de	  realizare	  a	  grantului	  Filosofie	  românească	  şi	  filosofie	  
europeană	  la	  Universitatea	  din	  Cluj	  în	  perioada	  1919-‐1948,	  grant	  CNCSIS,	  
56/383/2004,	  86/383/2005.	  

2.   Proiectul	  postdoctoral	  „Noua	  relație	  între	  formele	  spiritului	  (filosofie,	  teologie,	  
știință)”,	  în	  cadrul	  POSDRU/89/1.5/S/60189	  „Programe	  postdoctorale	  pentru	  
dezvoltare	  durabilă	  într-‐o	  societate	  bazată	  pe	  cunoaștere”,	  2010-‐2012.	  

3.   Expert	  în	  proiectul	  PREL,	  „Predarea	  religiei	  în	  învățământul	  primar	  și	  liceal”,	  2014	  

VI.	  INTERVIURI	  DATE	  

1.   „Dumnezeu	  și	  noi,	  ceilalți”,	  interviu	  realizat	  de	  Mihaela	  Gligor,	  Monitorul	  de	  Cluj	  XVII,	  
177	  (18.09.2014),	  pp.	  6-‐7.	  

VIII. 	  REFERINȚE	  CRITICE	  

VIII.1.	  RECENZII	  LA	  CĂRȚILE	  PUBLICATE	  

1.   Baumgarten,	  Alexander,	  „Adevărul	  și	  excesul”,	  Dilemateca	  (august	  2008),	  p.	  35.	  
2.   Baumgarten,	  Alexander,	  „Filosoful	  de	  la	  capătul	  suspiciunii”,	  Dilemateca	  VII,	  75	  

(2012),	  p.	  25.	  
3.   Baumgarten,	  Alexander,	  „Genul	  proxim	  al	  criticării	  lui	  Marx”,	  Apostrof	  8	  (2014).	  
4.   Bolea,	  Ștefan,	  „Un	  Cioran	  convertit”,	  Apostrof	  5	  (2013).	  
5.   Bota,	  Ciprian,	  „Exces	  și	  filosofie:	  Cioran”,	  Apostrof	  7	  (2008).	  	  
6.   Buleu,	  Constantina	  Raveca,	  „Aforisme	  și	  «aletheofanii»”,	  Apostrof	  2	  (2010).	  	  
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7.   Carp,	  Radu,	  „Nicolae	  Turcan,	  Credinţa	  ca	  filosofie.	  Marginalii	  la	  gândirea	  Tradiţiei,	  
colecţia	  Universitas,	  seria	  Theologia	  Socialis	  15,	  Eikon,	  Cluj-‐Napoca,	  2011,	  297	  p.”,	  
Studia	  politica	  XII,	  1	  (2012).	  

8.   Cormoș,	  Grațian,	  „Excesul:	  Identitatea	  lui	  Cioran”,	  Tribuna	  154	  (2009),	  pp.	  4-‐5.	  	  
9.   Dragomir,	  Leonid,	  „Un	  gânditor	  creștin	  de	  primă	  mărime”,	  Argeș	  X,	  2	  (2011).	  
10.  Dragomir,	  Leonid,	  „Despre	  rigoarea	  unei	  gândiri	  mistice”,	  Argeș	  XI,	  3	  (2010),	  p.	  11.	  
11.  Dragomir,	  Leonid,	  „Credință,	  Rațiune,	  Tradiție”,	  Argeș	  XII,	  2	  (2012).	  
12.  Dragomir,	  Leonid,	  „Marx,	  profetul	  necredincios”,	  Argeș	  XIV,	  7	  (2014),	  p.	  26.	  
13.  Grigurcu,	  Gheorghe,	  „Dileme	  cioraniene”,	  Acolada	  13	  (2008),	  p.	  3.	  
14.  Grigurcu,	  Gheorghe,	  „Relația	  cu	  Dumnezeu”,	  Acolada	  10	  (2010),	  p.	  3.	  
15.  Lavric,	  Sorin,	  „Contumacia	  spiritului”,	  România	  literară,	  45	  (2014),	  p.	  6.	  
16.  Mihăilescu,	  Dan	  C.,	  „Omul	  care	  aduce	  cartea”,	  ProTV,	  16	  oct.	  2008.	  	  
17.  Mureșan,	  Vianu,	  „Existând	  din	  cochetărie”,	  Tribuna	  141	  (2008),	  pp.	  23-‐24.	  	  
18.  Pavel,	  Ecaterina,	  „Nicolae	  Turcan,	  Dumnezeul	  gândurilor	  mărunte”,	  Corpul	  T	  4	  (2011),	  

p.	  22.	  
19.  Petcu,	  Adrian	  Nicolae,	  „Marx	  și	  religia”,	  Lumina	  (14	  aprilie	  2014).	  
20.  Popa,	  C.M.,	  „Filosofia	  excesului”,	  Ramuri	  10	  (2008).	  	  
21.  Popescu,	  Titu,	  „Două	  cărți	  despre	  Cioran”,	  Discobolul	  127-‐128-‐129	  (2008),	  pp.	  310-‐

312.	  
22.  Răduică,	  Ionuț,	  „Nicolae	  Turcan.	  Credința	  ca	  filosofie.	  Marginalii	  la	  gândirea	  Tradiției	  

(Faith	  as	  philosophy.	  Reflections	  on	  the	  Thinking	  of	  Tradition),	  Eikon	  Publishing	  
House,	  Cluj-‐Napoca,	  2011”,	  Revue	  roumaine	  de	  philosophie	  57,	  1	  (2013),	  pp.	  161-‐163.	  

23.  Romila,	  Adrian	  G.,	  „Cioran,	  excesiv”,	  Luceafărul	  29	  (2008).	  	  
24.  Romila,	  Adrian	  G.,	  „Credință,	  filosofie	  și	  alte	  marginalii”,	  Luceafărul	  2	  (2012).	  
25.  Siladi,	  Paul,	  „Dumnezeul	  gândurilor	  mărunte	  sau	  despre	  firesc”,	  Tribuna	  186	  (2010),	  

p.	  21.	  
26.  Stănișor,	  Mihaela-‐Gențiana,	  „Cioran	  ou	  comment	  l'excès	  peut	  (dé)construire”,	  

Alkemie.	  Revue	  semestrielle	  de	  littérature	  et	  philosophie	  6	  (2010),	  pp.	  231-‐234.	  
27.  Vasileanu,	  Marius,	  „Dumnezeul	  bucuriei”,	  Ziarul	  de	  Duminică	  (15	  octombrie	  2010).	  
28.  Vidican,	  Ciprian,	  „Nicolae	  Turcan,	  Cioran	  sau	  excesul	  ca	  filosofie”,	  Tabor	  2	  (2009),	  pp.	  

99-‐100.	  

VIII.2.	  CITĂRI	  

1.   IGNATIE	  MONAHUL	  (ed.),	  Darurile	  Filocaliei,	  Bunavestire,	  Bacău,	  1996,	  citare	  la	  p.	  33,	  par.	  28.	  
2.   Leonid	  Dragomir,	  Paradoxuri	  existențiale.	  Antologie	  subiectivă,	  Ed.	  Cartex,	  București,	  

2010,	  citări	  la	  pp.	  34,	  40,	  46,	  51,	  82,	  89,	  93,	  97,	  98,	  106.	  
3.   LATES,	  TITUS,	  „Emil	  Cioran:	  lecturi	  din	  tinerețe”,	  în	  Studii	  de	  istorie	  a	  filosofiei	  românești,	  vol.	  

VII,	  Ed.	  Academiei,	  București,	  2011,	  pp.	  88-‐99,	  citări	  la	  pp.	  89,	  90.	  
4.   PINTEA,	  ILIE,	  „Pseudo-‐Protreptikos”,	  Cogito	  –	  Multidisciplinary	  research	  Journal	  III,	  4	  (2011),	  

pp.	  20-‐40,	  citare	  la	  p.	  20.	  
5.   Nicoleta	  Dabija,	  Nopțile	  lui	  Cioran.	  Eseu	  metafizic	  asupra	  confesiunii	  lui	  Emil	  Cioran,	  

Ed.	  Contemporanul,	  București,	  2011,	  citare	  la	  p.	  195.	  
6.   Ciprian	  Sonea,	  Fenomenul	  religios	  la	  Lucian	  Blaga	  și	  Emil	  Cioran,	  Limes,	  Cluj-‐Napoca,	  

pp.	  131,	  132.	  
7.   MOȘ,	  GRIGORE	  DINU,	  Asumarea	  transcendentală	  a	  vinei.	  Eseu	  despre	  transmiterea	  păcatului	  

strămoșesc	  (Universitas),	  Eikon,	  Cluj-‐Napoca,	  2013,	  citări	  la	  pp.	  143,	  155.	  
8.   MOȘ,	  GRIGORE	  DINU,	  Ortodoxie	  și	  Occident.	  Problema	  influențelor	  eterodoxe	  în	  teologia	  

ortodoxă,	  Renașterea,	  Cluj-‐Napoca,	  2013,	  citare	  la	  p.	  29.	  
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9.   CHEIE-‐PANTEA,	  IOSIF,	  „Cioran	  despre	  credință	  și	  religie”,	  Text	  și	  discurs	  religios,	  6	  (2014),	  pp.	  
397-‐401,	  citare	  la	  p.	  398. 
	  

IX.	  EMISIUNI	  RADIO	  

IX.1.	  INVITAT	  

1.   Invitat	  la	  Radio	  Renașterea,	  emisiune	  realizată	  de	  Mircea	  Petean,	  2008	  
2.   Invitat	  la	  „Actualitatea	  credinței”,	  emisiune	  realizată	  de	  Cristian	  Curte,	  Radio	  

România	  Actualități,	  12	  august	  2010.	  
3.   Invitat	  la	  „Creatori	  între	  sacru	  și	  profan”,	  emisiune	  realizată	  de	  Cristian	  Curte	  la	  

Radio	  România	  Cultural,	  2010.	  
4.   Invitat	  la	  Radio	  Renașterea,	  emisiune	  realizată	  de	  Liviu	  Vidican	  și	  Paul	  Siladi,	  

noiembrie	  2011.	  
5.   Invitat	  la	  „Izvoare	  de	  filosofie”,	  emisiune	  realizată	  de	  Constantin	  Aslam,	  Radio	  

România	  Cultural,	  17	  decembrie	  2011.	  
6.   Invitat	  la	  „Izvoare	  de	  filosofie”,	  emisiune	  realizată	  de	  Constantin	  Aslam,	  Radio	  

România	  Cultural,	  14	  aprilie	  2012.	  
7.   Invitat	  la	  Radio	  Renașterea,	  realizator	  Liviu	  Vidican-‐Manci,	  2013.	  
8.   Invitat	  la	  „Izvoare	  de	  filosofie”,	  emisiune	  realizată	  de	  Constantin	  Aslam,	  Radio	  

România	  Cultural,	  30	  noiembrie	  2013.	  

IX.2.	  REALIZATOR	  

1.   Emisiunea	  săptămânală	  culturală	  „Oameni	  și	  idei”,	  Radio	  Renașterea	  (2012-‐2013)	  
2.   Emisiunea	  săptămânală	  „Etică	  și	  societate”,	  Radio	  Renașterea	  (2012-‐2014)	  
3.   Emisiunea	  săptămânală	  „În	  umbra	  Legii”,	  Radio	  Renașterea	  (2012-‐2014)	  
4.   Emisiunea	  săptămânală	  „În	  lumina	  Taborului”,	  Radio	  Renașterea	  (2012-‐2014)	  
5.   Emisiunea	  săptămânală	  „Dogmele	  dreptei	  credințe”,	  Radio	  Renașterea	  (2012-‐2014)	  
6.   Emisiunea	  săptămânală	  „Lecturi	  filocalice”,	  Radio	  Renașterea	  (2012-‐2013)	  


