
 

Curriculum vitae 
 

Date personale: 
 

Nume: Mihai 

Prenume: Constantin Ionuţ 

Data naşterii: 15 februarie 1983 

Adresă: str. Dr. Codrescu, C 11, et. 1, ap. 47, Iaşi 

e-mail: ionut_constantin_mihai@yahoo.com 

Telefon: 0740179127 

 

Experienţă profesională: 

 
 Iulie 2010 – prezent: colaborator al Centrului „Traditio” din cadrul 

Departamentului de Cercetare Interdisciplinară – Domeniul Socio-Uman, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (activitate de traducere, verificare şi 

editare de texte din limbile greacă şi latină).  

(http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Research/Departamentul_socio_uman). 

 Martie – iunie 2009: profesor suplinitor de limbă latină (Şcoala „Otilia 

Cazimir”, Iaşi). 

 Septembrie 2005 – iunie 2007: bibliotecar (com. Alexandru Ioan Cuza, judeţul 

Iaşi). 

 

Studii: 
 

 octombrie 2012 – prezent: doctorand în filosofie la Facultatea de Filosofie şi 

Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi *subiectul tezei: 

Discursul protreptic în filosofia antică. Istoric, forme de manifestare şi influenţe asupra 

literaturii creștine (sec. I-III); coordonator teză: prof. univ. dr. Anton Adămuţ]. 

 2010-2012: masterat în filologie clasică la Facultatea de Litere a Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

 2007-2010: licenţă în filologie clasică – limbă şi literatură italiană la Facultatea 

de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

 2001-2005: licenţă în filosofie la Facultatea de Filosofie a Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

 

Burse în străinătate: 

 
 01 martie – 31 mai 2012: Erasmus Placement la Dipartimento di Studi Classici 

e Cristiani, Università degli Studi di Bari, Italia (coordonator: prof. Mario Girardi). 

mailto:ionut_constantin_mihai@yahoo.com
http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Research/Departamentul_socio_uman


 01 octombrie 2009 – 15 februarie 2010: mobilitate Socrates-Erasmus la 

Università degli Studi di Bari, Italia. 

 

Limbi străine:  
 

Franceză (C1), italiană (C1), engleză (B2), germană (A2). 

                           

 

Activitate ştiinţifică 
 

Studii publicate în reviste de specialitate şi în volume colective: 
 

 Elementi protrettici e biografici nell’«Encomio di Origene» attribuito a Gregorio il 

Taumaturgo, „Classica et Christiana”, 8/1 (2013), pp. 215-227. 

 Amm. Marcell. 15.5.23: una nuova ipotesi sul significato di un frammento attribuito 

all’«Hortensius» di Cicerone, „Studia Antiqua et Archaeologica”, 18 (2012), pp. 341-

350. 

 In patriam regredi: una nota esegetica al «De mortalitate» di San Cipriano, „Text şi 

discurs religios”, 4 / 2012, pp. 253-258.  

 Nonius Marcellus 284, 35M (= 439L): câteva observaţii pe marginea unui fragment 

din dialogul «Hortensius», în volumul Perennitas Antiquitatis (coord. Mihaela Paraschiv 

& Claudia Tărnăuceanu), Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2011, pp. 211-219.  

 L’«Hortensius» di Cicerone tra due generi letterari antichi, în „Perspectives 

contemporaines sur le monde médiéval”, 2 / 2010, pp. 274-278. 

 Cicero şi imaginarul lumii de dincolo: observaţii pe marginea dialogului 

«Hortensius», în „Acta Iassyensia Comparationis”, 8 / 2010, pp. 262-269. 

 Elemente ale discursului protreptic în «Tusculanae disputationes», în volumul 

Hereditas antiqua (coord. Mihaela Paraschiv & Claudia Tărnăuceanu), Editura 

Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009, pp. 233-246. 

 Scrisoarea 178 a Sfântului Grigore de Nazianz: o lectură protreptică, în volumul 

Părinţii capadocieni (coord. Petre Semen & Liviu Petcu), Editura Fundaţiei Academice 

«Axis», Iaşi, 2009, pp. 463-475. 

 Valorificarea filosofiei greceşti ca etapă în revelarea Logosului divin la Clement din 

Alexandria, în volumul Erezie şi Logos (coord. Gh. Petraru), Editura Fundaţiei 

Academice «Axis», Iaşi, 2009, pp. 137-157. 

 

Studii în curs de publicare: 

 
 Aspetti della «synkrisis» nell’«Encomio di Origene» attribuito a Gregorio il 

Taumaturgo, „Text şi discurs religios”, 5 / 2013. 



 Lauda filosofiei şi critica filosofilor în «Discursul de mulţumire adresat lui Origen», 

în volumul Antiquitas vivens (coord. Claudia Tărnăuceanu & Dragoş Cojocaru), 

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013. 

 

Recenzii: 

 

 Clément d’Alexandrie, Quel riche sera sauvé?, texte grec O. Stählin et L. 

Früchtel (GCS 172), Introduction, notes et index par Carlo Nardi et Patrick 

Descourtieux, traduction Patrick Descourtiex (Sources Chrétiennes, No 537), Les 

Éditions du Cerf, Paris, 2011, 250 p., în „Classica et Christiana”, 8/1 (2013), pp. 627-

630. 

 Marco Tullio Cicerone, Ortensio. Testo critico, introduzione, versione e 

commento a cura di Alberto Grilli, Pàtron Editore, Bologna, 2010, în „Symposion. 

Revistă de ştiinţe socio-umane”, vol. IX, nr. 1 (17) / 2011, pp. 247-248. 

 

Publicaţii în reviste de cultură: 

 

 O nouă etapă în reconstituirea dialogului «Hortensius», în „Convorbiri literare”, 

nr. 10 (190), octombrie 2011. 

 La şcoala filologiei clasice, în „Timpul”, anul IX, nr. 115, iunie-iulie 2008. 

 

Traduceri: 

 

 Marcus Tullius Cicero, In L. Catilinam orationes quatuor / Cele patru cuvântări 

împotriva lui L. Catilina, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013 (în 

colaborare). 

 Augustin, Despre credinţa în cele nevăzute (De fide rerum quae non videntur), în 

volumul Credinţa şi mărturisirea ei (coord. Petre Semen & Liviu Petcu), Editura 

Doxologia, Iaşi, 2010, pp. 496-510. 

 Joseph Hall, O alta şi totuşi aceeaşi lume (Mundus alter et idem), cartea I, cap. I-II, 

în „Acta Iassyensia Comparationis”, 8 / 2010. 

 Marcus Tullius Cicero, Hortensius sau despre filosofie, studiu introductiv, 

traducere, note şi comentarii (în pregătire pentru tipar). 

 Grigore Taumaturgul, Discurs de mulţumire adresat lui Origen, studiu 

introductiv, traducere şi comentariu (în lucru).  

 

Editări: 

 

 Haralambie Mihăescu, Istoria literaturii latine, Editura Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013 (în colaborare cu Marius Alexianu): sub tipar. 



Comunicări ştiinţifice: 

 

 Autobiografia ca discurs protreptic în «Oratio panegyrica in Origenem», Conferinţa 

naţională „Text şi discurs religios”, Iaşi, 9-10 noiembrie 2012. 

 «Hortensius», fr. 63 Grilli: o reinterpretare, Simpozionul „Antichitatea şi 

moştenirea ei spirituală”, Iaşi, 3 noiembrie 2012. 

 Elementi biografici e protrettici nell’«Encomio di Origene» attribuito a Gregorio il 

Taumaturgo, Colocviul internaţional „Tradizione e innovazione fra Antichità e 

Medioevo: prosopografia, epigrafia, biografia”, Iaşi, 8-14 octombrie 2012. 

 Philosophie et discours protreptique dans l’enseignement d’Origène à Césarée, în 

cadrul Conferinţei internaţionale „Unity and Diversity in Knowledge Society”, 

Academia Română, filiala Iaşi, 27 – 30 septembrie 2012. 

 «Acta apostolorum», 20, 18-38: o analiză din perspectiva tradiţiei antice a discursului 

consolator, Conferinţa naţională „Text şi discurs religios”, Iaşi, 10-12 noiembrie 2011. 

 Argumenta consolatoria în Tacitus, «Annales» XV, 62-63, în cadrul 

Simpozionului „Antichitatea şi moştenirea ei spirituală”, Iaşi, 28 octombrie 2011. 

 L’«Hortensius» de Cicéron : à la recherche de son statut littéraire, Simpozionul 

internaţional „Perspectives contemporaines sur le monde médiéval”, Piteşti, 3-5 

decembrie 2010. 

 Interpretări divergente în reconstituirea dialogului «Hortensius» (Non. 284, 35M), 

Simpozionul „Antichitatea şi moştenirea ei spirituală”, Iaşi, 29 octombrie 2010. 

 Limitele ale demersului filosofic ciceronian, în cadrul cercului ştiinţific 

„Colloquium Antiquitatis” al Facultăţii de Litere, secţia Limbi clasice, de la 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (5 aprilie 2008). 

 

Colaborări la proiecte de cercetare / traducere: 

 

 Colaborator al Centrului „Traditio” din cadrul Departamentul de Cercetare 

Interdisciplinară – Domniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iaşi. 

 Colaborator la Online Encyclopedia of Romanian Philosophy, cu articole despre 

Alexandru Marcu şi Cicerone Iordăchescu – www.romanian-philosophy.ro. 

 Colaborator la proiectul de editare a predicilor lui Silvestro Amelio da Foggia, 

Conciones latinae–muldavo, 1725 (coordonator prof. univ. dr. Traian Diaconescu). 

 Colaborator la traducerea şi adnotarea noii ediţii a Catilinarelor lui Cicero, 

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013, ISBN: 978-973-703-878-4. 

 

Participări la alte manifestări cu caracter ştiinţific: 

 

 Şcoala de vară „Filosofie şi teologie”, ediţia a V-a, Iaşi, 25 iulie – 1 august 

2011. 

http://www.romanian-philosophy.ro/


 Seminarul de lucru al traducătorilor implicaţi în proiectul „Vulgata”, Colegiul 

„Noua Europă”, Bucureşti, 7 iulie 2011. 

 Consorţiul de validare a calificărilor din domeniul de studii universitare de 

licenţă „Limbă şi literatură”, Bucureşti, 19-20 octombrie, 2010.  

 

 

iunie 2013 


