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CURRICULUM 

 

 

1. Informații personale 

1.1. Nume, prenume 
 

POGOR, Constantin 

1.2. Adresă contact 
 

Begijnhof, 41A   

9300        Aalst 

Belgia 

1.3. Contact 

Tel. : 0032 (0) 486 977 590 

 constantinos10@gmail.com 

 

2. Formare academică, experiență profesională și comisii 

2.1. Formare academică 

- doctor în teologie (2007-2012) în cadrul Universității catolice din Louvain, Louvain-la-

Neuve (Belgia). Teza a fost susținută public în data de 25 aprilie 2012 și a fost realizată 

sub îndrumarea Prof. André WÉNIN ; 

- diplomă de D.E.A. (Diplôme d’études approfondies ; 2005-2007) în teologie în cadrul 

Universității catolice din Louvain, Louvain-la-Neuve (Belgia), sub îndrumarea † Pr. Prof. 

Jean-Marie VAN CANGH ; 

- licență în teologie (2001-2005) în cadrul Universității « Al.I. Cuza », Iași, sub îndrumarea 

Pr. Prof. Petre SEMEN. 

 
2.2. Experiență profesională 

- 2015 – 2018, lector vacataire pe disciplina Vechiul Testament la Facultatea de Teologie 

Protestantă, din cadrul Universității din Strasbourg (Franța). Cursul predat se intitulează 

Pentateuque et Prophètes antérieurs ; 

- din septembrie 2013 – până în prezent, lector pe disciplina Vechiul Testament și 

Ermeneutica Vechiului Testament în cadrul Institutului Ortodox « Apôtre Paul », din 

Bruxelles (Belgia) ; 

- din septembrie 2017 – până în prezent, profesor de Vechiul Testament în cadrul Centre 

de recherches et d’études « Dumitru Stăniloae » din Paris – Cursuri on-line.  

- 2009 – 2013, lector pe disciplina Vechiul Testament și Ermeneutica Noului Testament în 

cadrul Institutului Ortodox « Saint Jean-le-Théologien » din Bruxelles (Belgia) ; 
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- din septembrie 2012 – până în prezent, profesor de Vechiul Testament în cadrul 

Centrului de formare continuă « Dumitru Stăniloae » din Bruxelles / Paris – Cursuri on-

line. Cursurile predate se intitulează Pentateuhul și cărțile istorice ; Profeții Mari ; Cei 

doisprezece profeți ; Cărțile de înțelepciune ;  

- din decembrie 2007 – până în prezent, preot paroh la Parohia « Sfântul apostol Andrei și 

Sfântul ierarh Materne » (Gent-Aalst, Belgia). 

 

2.3. Comisii 

- din 2014 : membru în Comisia pedagogică de limba olandeză a Bisericii ortodoxe din 

Belgia ; 

- din noiembrie 2016 : membru deplin în Consistoriul Arhiepiscopiei ortodoxe române a 

Europei Occidentale și Meridionale. 

 

3. Publicații și conferințe academice 

3.1. Publicații 

- recenzie carte André Scrima, L’évangile de Jean. Un commentaire, în Revue Théologique 

de Louvain 48 (2017), p. 558-559 ; 

- articol în volum colectiv peer-review : « Analyse théologico-philologique de 

l’énumération ‘un peuple élu (spécial), un sacerdoce royal, une nation sainte’ de 

l’anaphore de la liturgie de Saint Basile », în A. LOSSKY – G. SEKULOVSKY (ed.), 63e 

Semaine d’études liturgiques de Saint Serge. Traditions recomposées : liturgie et 

doctrine en harmonie ou tension (Studia Oecumenica Friburgensia, 80), Münster, 

Aschendorff, 2017, p. 175-195 ; 

- articol revistă : « O rasă alesă, o preoție împărătească, un neam sfânt … poporul lui 

Dumnezeu (I PT. 2,9-10) », în Teologie și Viață 9-12 (2016), p.  89-108 ; 

- articol în volum colectiv peer-review : « Les multiples entrées en scène du personnage de 

David. Étude narrative de 1 Sam 16–17 », în W. DIETRICH – C. EDENBURG – PH. HUGO 

(ed.), The Books of Samuel. Stories – History – Reception History (BETL, 284), Leuven, 

Peeters, 2016, p. 531-542 ; 

- scurtă notă bibliografică depre Colloquium Biblicum Lovaniense 63 « The Books of 

Samuel », în Revue Théologique de Louvain 46 (2015), p. 123 ; 

- articol în volum colectiv : « Instaurarea monarhiei și reconfigurarea profetismului în 

Israel (1 S 8–12) », în I. MELNICIUC – D. VATAMANU (ed.), Vorbirea și tăcerea în 

revelație. Festschrift la cea de-a 65-a aniversare a Prof. dr. pr. Petre Semen (Episteme, 

15), Iași, Doxologia, 2014, p. 114-133 ; 
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- articol revistă peer-review : « Pocăința, conlucrare divino-umană în lupta cu păcatul. 

Studiu de caz : Adam și Eva, Cain și Abel, Natan și David », în Revista Teologică 2 

(2014), p. 35-57 ; 

- articol volum colectiv peer-review : « Jeux d’intertextualité et techniques narratives en 

écho entre Jg 3,11b-30 ; 2 S 3,22-30 et 2 S 20,7-13 », în R. BURNET – D. LUCIANI – G. 

VAN OYEN (ed.), Le lecteur. Sixième Colloque International du RRENAB, Université 

Catholique de Louvain, 24-26 mai 2012  (BETL, 273), Leuven, Peeters, 2014,         

p. 419-431 ; 

- articol volum colectiv : « Le personnage de Dieu dans deux récits de libération. Quand et 

dans quelle mesure Adonaï intervient-il dans l’histoire des fils d’Israël ? », în Ch. DIONNE 

– Y. MATHIEU (ed.), Raconter Dieu : entre récit, histoire et théologie (Le livre et le 

rouleau, 44), Bruxelles, Lessius, 2014, p. 161-171 ; 

- lucrarea de teză : Les ruses d’Éhud et de Yaël. Recherche narrative sur Jg 3,11b-30 et 4 

(5,31a), Saarbrücken, Éditions universitaires européennes, 2013 ; 

- articol revistă peer-review : « Jeux d’échos en Juges 3:12–4:24 », în Biblische Zeitschrift 

2 (2012), p. 279-285 ; 

- articol volum colectiv peer-review : « Deux expressions portant sur la résurrection des 

morts dans un texte de Qumrân et dans le Nouveau Testament. Quels rapports ? Étude de 

cas sur 4Q521 2 ii 5-8; 12-13 et Mt 11,5 par. Lc 7,22 », în G. VAN OYEN – T. SHEPHERD 

(ed.), Resurrection of the Dead. Biblical Traditions in Dialogue (BETL, 249), Leuven, 

Peeters, 2012, p. 341-355 ; 

- am redactat pentru viitorul Dicționar biblic ortodox 15 itemi ; 

- cronică în revistă : « ‘The Apocryphal Gospels within the Context of Early Christian 

Theology’ : Colloquium Biblicum Lovaniense LX  (Leuven, 26-28 juillet 2011) », în 

Revue Théologique de Louvain 43 (2012), p. 313-320 ; 

- cronică în revistă : « ‘The Book of Joshua and the Land of Israel’ : Colloquium Biblicum 

Lovaniense LXI  », în Revue théologique de Louvain 42 (2011), p. 151-154 ; 

- articol revistă : « Ierarhia și doctrina sectei eseniene », în Bărăganul ortodox din 28 

februarie 2007 ; 

- articol revistă : « Le personnage de Jean-Baptiste dans le quatrième évangile », în Studii 

Teologice 3 (2006), p. 91-99 ; 

- articol revistă : « L’interprétation des Écritures Saintes selon Origène dans la cinquième 

Homélie sur le Lévitique », în Akademia (2006), p. 39-47. 

 

3.2. Conferințe academice 

- participarea la peste 20 de conferințe internaționale și întâlniri de nivel academic ; 
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- prezentarea unei comunicări științifice (« Analyse théologico-philologique de 

l’énumération ‘un peuple élu (spécial), un sacerdoce royal, une nation sainte’ de 

l’anaphore de la liturgie de Saint Basile »), în cadrul celei de a 63 Saptamani liturgice de 

la Saint-Serge  (Traditions recomposées : liturgie et doctrine en harmonie ou tension), 

Paris, Franta (27-30 iunie 2016) ; 

- prezentarea unei comunicări științifice (‘O rasă alesă, un popor preoțesc, un popor sfânt 

… poporul lui Dumnezeu’. Lectură narativă selectivă din Pentateuh și Noul Testament) 

în cadrul Simpozionului AUBR « Poporul lui Dumnezeu și societatea », Sibiu (26 

februarie 2016) ; 

- prezentarea unei comunicări științifice (Les entrées en scène du personnage de David. 

Recherche narrative sur 1 S 16–18,5 TM et 1 R 16–18,5 LXX) în cadrul Colocviului 

« The Books of Samuel. Stories – History – Reception History » (Colloquium Biblicum 

Lovaniense, LXIII), Leuven, Belgia (30 iulie - 01 august 2014) ; 

- susținerea conferinței « La sainteté, destinée de l’humanité (Adam et Ève) », la invitatia 

dominicanilor laici din Huy, Belgia (11 mai 2013) ; 

- prezentarea unei comunicări științifice (Jeux d’intertextualité et techniques narratives en 

écho entre Jg 3,11b-30 ; 2 S 3,22-30 et 2 S 20,7-13) în cadrul celui de al 6-lea Colocviu 

RRENAB, Quel lecteur pour les récits bibliques ?, Louvain-la-Neuve, Belgia (24-26 mai 

2012) ; 

- prezentarea unei comunicări științifice (Le personnage de Dieu dans deux récits de 

libération - Quand et dans quelle mesure Adonaï intervient dans l’histoire des fils 

d’Israël ? -) în cadrul Simpozionului RRENAB « Raconter Dieu : Entre récit, histoire et 

théologie », Ottawa, Canada (13-15 mai 2011) ; 

- prezentarea unei comunicări științifice (Intertextualité(s) en(tre) Jg 3:12–4:24) în cadrul 

celui de al 5-lea Colocviu RRENAB « Écritures et Réécritures », Geneva-Lausanne, 

Elveția (10-12 iunie 2010) ; 

- prezentarea unei comunicări științifice (Deux expressions portant sur la résurrection des 

morts dans un texte de Qumrân et dans le Nouveau Testament. Quels rapports ? Étude de 

cas sur 4Q521 2 ii 12 et Mt 11,5 par. Lc 7,22) în cadrul Colocviului internațional « La 

résurrection des morts », Louvain-la-Neuve, Belgia (7-9 aprilie 2010). 

 

4. Distincții și alte rezultate deosebite 

- în martie 2016, a fost transmisă în direct la RTV (Één TV – TV națională), din 

biserica parohiei Sf. Andrei și Materne, Sfânta Liturghie ; 
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- am primit Crucea mitropolitană din cadrul Mitropoliei Europei Occidentale și 

Meridionale ; 

- sfințirea Sfântului Altar al bisericii parohiei Sfântul apostol Andrei și Sfântul Materne 

în data de 29 noiembrie 2014. Până astăzi rămâne prima și singura biserică ortodoxă 

română sfințită din Benelux ; 

- organizatorul Festivalul românesc din Flandra, Belgia (până acum am organizat patru 

ediții) ; 

- acțiuni sociale : 

o co-inițiator al proiectului social « O casă. O nouă viață ». Asociația CORFOO, 

pe care o prezidez, intenționează să construiască, în colaborare cu Asociația 

Nepsis-Belgia și în directă legătură cu pr. Dan Damaschin din Iași (Fundația 

Glasul Vieții), o casă pentru o familie cu nouă copii. Până în prezent s-au 

recoltat 2000 euro și am primit o nouă susținere financiară publică din partea 

guvernului Flandrei Orientale din Belgia în valoare de 3500 euro ; 

o sprijinirea activităților de binefacere din cadrul Așezământului de la Valea 

Plopului cu suma de 10.000 euro (2015). 

- invitat special la emisiunea radio în limba franceză cu tema « L’Orthodoxie et le 

laïcat. Quels rapports ? » (Radio Chrétien Francophone din Bruxelles), în cadrul 

emisiunii alocate Ortodoxiei din Belgia ; producător : arhiprezbiter Evangelos Psallas 

(08 martie 2016). 

5. Limbi moderne 

- Franceza – excelent 

- Engleza – foarte bine 

- Italiana – bine 

- Germana – debutant 

- Româna – limba maternă 


