
 

                                                

Workshop internaţional 
„Familia creştină în diaspora şi Biserica în contemporaneitate” 

 
 

Parteneri:  

Parohia Ortodoxă Română „Sfinţii Trei Ierarhi” din Romainville (Paris), France 

    -reprezentată prin Mircea FILIP, preot paroh 

Parohia Ortodoxă Română „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Certeze, Oaş,  

Româna, reprezentată prin Adrian Gh. PAUL, preot paroh 

 Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

Domeniul de Teologie Ortodoxă a Centrului Universitar Nord, Baia Mare 

 Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord, Baia Mare 

 

 

Comitet ştiinţific şi de organizare: 

 Conf. univ. dr. PAUL, Gheorghe-Adrian -preot paroh al Parohiei Ortodoxe din  

Certeze, Oaş 

 Conf. univ. dr. FARCAŞ, Ioan-Mircea -decan al Facultăţii de Litere a C.U. Nord  

   Baia Mare 

 FILIP, Mircea -preot paroh al Parohiei Ortodoxe din Romainville, Paris 

 Conf. univ. dr. SUIOGAN, Delia -prodecan al Facultăţii de Litere a C.U. Nord 

 Baia Mare 

 POP, Gheorghe -manager general la RJ BATIS Renovation RCS PARIS 509 931 390 

   125 Boulevard DIDEROT 75012 Paris 

 CIOCAN Ioan –manager general la S.C. DRON S.A. Paris, 19 rue Bernard Palissy,  

93150 Le Blanc Mesnil 

 
Coordonator şi responsabil 

       de organizare:  Pr. conf. univ. dr. Adrian Gh. PAUL 

 

Perioada de desfăşurare:  19-22 septembrie 2017 la Paris, France 

           10-12 noiembrie 2017 la Baia Mare, Certeze, România 

 

Locaţia:   Paris - biserica: 56 rue de la Fraternité  Romainville, France; 

      Paris – sediul firmei RJ BATIS Renovation RCS PARIS 509 931 390, de pe 

   Boulevard DIDEROT 75012, nr. 125, Paris 



 

      Baia Mare – Facultatea de Litere, Str. Victoriei, nr. 76, Maramureş, România; 

      Certeze – biserica parohială “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, str. Principală,  

nr. 335, Oaş, România 

 

Scopul întâlnirii:   Încheierea unui Acord de colaborare în vederea organizării unor  

manifestări ştiinţifice, social-filantropice şi cultural-religioase pe teme 

sociale de notorietate în lumea contemporană 

            Manifestare culturală şi etnic-tradiţională în comunitatea ortodoxă din  

Certeze, din Oaş 

Etape de desfăşurare:  - prima etapă: Paris (19-20 septembrie 2017) – Masă rotundă şi  

workshop ce vizează întâlnire şi consultări cu preoţi, manageri, oameni 

de afaceri români stabiliţi la Paris, Franţa; 

- a doua etapă: Paris (21-22 septembrie 2017) – Vizită de lucru şi de 

informare la instituţii şi locaţii din Paris, precum Parohia Ortodoxă din 

Romainville, şantier de lucru în construcţii la firma ..; 

- a treia etapă: Baia Mare (10 noiembrie 2017) – manifestare ştiinţifică 

prin susţinerea de referate şi comunicări cu oameni de afaceri şi 

parteneri din Franţa şi România; 

- a patra etapă: Certeze (11-12 noiembrie 2017) – manifestare socio-

religioasă în comuna Certeze cu ocazia evenimentului “Zilele Certezei 

Oaşului”, prilejuită de sărbătoarea de toamnă a hramului Bisericii din 

comunitate şi sărbătorirea a 200 de ani de atestare documentară a 

Bisericii parohiale din comuna Certeze. 

 

Persoane de contact:  

 Adrian-Gheorghe PAUL – coordonator Domeniu de Teologie Ortodoxă, Baia Mare 

    

Telefon: (004) 0742 516530 

   Email: pr.adrianpaul@gmail.com 

 

 Mircea FILIP – preot paroh la biserica: 56 rue de la Fraternité  Romainville, PARIS                                                                                                                                             

                                     

Telefon: 0033 (0)6 59 29 14 54   

   Email: filipmircea@gmail.com  

    

            CIOCAN Ioan –manager general la S.C. DRON S.A. PARIS, 19 rue Bernard  

Palissy, 93150 Le Blanc Mesnil 

 

Telefon: 0033 (0)6 44 15 69 15   

   Email: scdronsarl@gmail.com  
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PROGRAM 
 

Workshop internaţional 
 
 

Cu tema: 

„Familia creştină din diaspora  

şi Biserica în contemporaneitate” 
 

Biserica: 56 rue de la Fraternité Romainville,  

PARIS, France                                                                                                                                             
 

- 19-22 septembrie 2017 - 
 

Prima ediţie 

 
I. Secţiunea I-a:  Masă rotundă cu români stabiliţi în Paris, France 

 
Ziua: 19 septembrie 2017 – workshop ce vizează întâlnire şi consultări cu preoţi,  

manageri, oameni de afaceri români stabiliţi la Paris, Franţa 

 

           Ziua: 20 septembrie 2017 - încheierea unui Acord de colaborare în vederea  

organizării unor manifestări ştiinţifice, social-filantropice şi cultural-

religioase pe teme sociale de notorietate în lumea contemporană 

 

 
II. Secţiunea a II-a:  Vizită de lucru şi de informare la instituţii şi   
                                                    locaţii din Paris, France 

 

Ziua: 21 septembrie 2017 – vizită misionar-pastorală la Biserica românească din  

Romainville, Paris, întâlnire cu preotul paroh şi credincioşi români 

stabiliţi în Franţa; acţiuni şi servicii religioase; susţineri de cateheze şi 

meditaţii religioase pe teme şi tematici specifice 

 

Ziua: 22 septembrie 2017 – vizită de lucru în familii şi la locaţii de muncă ale  

românilor din Ţara Oaşului stabiliţi în Paris, France; discuţii cu privire 

la încadrarea în muncă şi posibilităţi de întreţinere a familiei; acţiuni 

de management, afaceri şi parteneriate cu firme şi oameni de afaceri 

din Paris; mod de convieţuire şi de integrare în societatea europeană.  



 

PROGRAM 
 

Workshop internaţional 
 
 

Cu tema: 

„Familia creştină din diaspora  

şi Biserica în contemporaneitate” 
 

Biserica: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril,  

CERTEZE, România                                                                                                                                             
 

- 10-12 noiembrie 2017 - 

 

A doua ediţie 
 

 

I. Secţiunea I-a:  Masă rotundă cu români stabiliţi în Paris veniţi 
acasă de sărbătoarea hramului Bisericii parohiale 

 
Ziua: 10 noiembrie 2017 – workshop ce vizează întâlnire şi consultări cu manageri,  

oameni de afaceri francezi şi români stabiliţi la Paris, Franţa, la 

Biserica parohială din Certeze, Oaş, organizând sărbătoarea 

comunitară; Masă rotundă, consfătuiri, organizare administrativă. 

 

           Ziua: 11 noiembrie 2017 - organizarea unor manifestări ştiinţifice şi cultural-religioase  

pe teme despre familie, tradiţie şi religie de notorietate în lumea  

contemporană 

 

II. Secţiunea a II-a:  Manifestare cultural-religioasă de sărbătoarea 
hramului Bisericii parohiale din Certeze 

 

Ziua: 11 noiembrie 2017 – vizită misionar-pastorală la Biserica ortodoxă din Certeze,  

atestată documentar din 1817, întâlnire cu preotul paroh şi 

reprezentanţii Consiliului local şi a Primăriei locale; acţiuni şi servicii 

religioase; atestarea a 200 de ani de existenţă a Bisericii parohiale; 

susţineri de cateheze şi meditaţii religioase pe teme şi tematici 

specifice; acordarea de Diplome şi distincţii la 10 cupluri care au 

împlinit 50 de ani de căsnicie –modele de urmat pentru tineri. 



 

 

Ziua: 12 noiembrie 2017 – slujbă specială duminicală la Biserica parohială  

comunitară din Certeze la împlinirea a 200 de ani de atestare 

documentară de la punerea pietrei de temelie, în prezenţa Episcopului 

locului, dr. Iustin Hodea, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului; 

înmânarea de Diplome şi machete ce atestă aniversarea bicentenară a 

Bisericii parohiale; danţul la ciuperca satului –obicei străvechi din 

bătrâni, realizat de tineri –feciori şi fete- înconjuraţi de ceteraşi; masa 

festivă cu invitaţi şi lăutari la Sala de petreceri din comuna Certeze; 

discuţii, analize, manifestare tradiţională de port oşenesc şi strigături 

specifice locului. 

 

 


