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INFORMAŢII PERSONALE Dumitru Bogdan BĂDIȚĂ 

  Calea Șerban Vodă, nr. 31, București (România) 
    0755 309 814 
   bogdan_badita@yahoo.com 

 

Sexul Masculin | Data naşterii 18/03/1985 | Naţionalitatea română 
 

 
PROFILUL PERSONAL -     Căsătorit 

- 2 copii 

- Cleric în Biserica Ortodoxă Română 

- Consilier patriarhal în Patriarhia Română 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

23/10/2011 – Prezent Diacon 
Biserica „Sfântul Dumitru-Poștă, Paraclis Universitar, București (România) 

     
Activitatea administrativ-bisericească 
- am săvârșit slujbele bisericești conform programului anunțat și în conformitate 
cu rânduielile tipiconale. 
- am susținut predici cu ocazia slujbelor săvârșite. 
- am ajutat la inventarierea tuturor obiectelor de cult și de patrimoniu ale 
bisericii. 
Activitățile educative cu tineretul 
- respectarea programului catehetic implementat de preotul paroh, unde am 
moderat seri catehetice, dar am și am avut diferiți invitați sau am prezentat filme 
documenatre. 
am organizat excursii și pelerinaje cu tinerii din parohie. 
- cu prilejul Anului comemorativ al apărătorilor Ortodoxiei din timpul 
comunismului am organizat excursii la închisorile Pitești și Jilava. 
Activități culturale și relația cu mass-media 
- am scris articole în revista „Dimitrios” a parohiei noastre. 
- am organizat seri catehetice. Aici am susținut cateheze și am avut diferiți 
invitați în funcție de tematica anului respectiv (omagial și comemorativ). 
Activități social-filantropice 
-           am ajutat la împărțirea unor pachete cu haine și alimente oamenilor nevoiași 
din parohie, dar și oameni din București care dorm pe străzi și nu au ce mânca.  Au 
fost desfășurate astfel de activități în preajma marilor sărbători (Nașterea și Învierea 
Domnului).  
- uneori ajut la organizarea mesei săptămânale de la biserică unde în fiecare zi 
de sâmbătă 10-15 persoane nevoiașe din parohie primesc hrană caldă și pachete cu 
haine și alimente. 

 

01/06/2018–Prezent Consilier  patriarhal 
     Patriarhia Română, Administrația Patriarhală  
 

01/03/2015–Prezent Producător general 
Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române, București (România) 

- Coordonarea și verificarea activității întregii producții a televiziunii. 

- Coordonarea transmisiunilor în direct (Pelerinajele de Florii, Hramurile Catedralei 
patriarhale, Ceremonia de primire a Sfintei Lumini în Biserica Sfântului Mormânt de 
la Ierusalim etc.). 
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- Întocmirea împreună cu secretarul de redacție a grilei de programe și a grilelor speciale 
speciale din perioada sărbătorilor. 

- Cele mai importante evenimente naționale și internaționale transmise în direct coordonate 
în calitate de producător general în TRINITAS TV au fost: 

- Funerariile Regelui Mihai al României din luna decembrie 2017; 

- Sfințirea Catedralei Naționale din luna noiembrie 2018; 

- Festivalul Internațional „George Enescu” ediția a 24-a desfășurată în perioada 31 august – 
22 septembrie 2019. 

 
01/12/2010–01/03/2015 Secretar general de redacție 

Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române, București (România) 

- Asigurarea de servicii de asistenţă şi coordonare administrativă a departamentului în 
vederea desfăşurării activităţii echipei redacţionale într-o manieră sincronizată, rapidă, 
eficientă şi profesionistă precum şi propunerea, conceperea şi realizarea promovării 
imaginii Redacţiei, în deplină concordanţă cu resursele, durata, criteriile şi obiectivele 
stabilite de către management-ul instituţiei. 

- Întocmirea zilnică a fișei de emisie. 

- Anunțarea oricărei schimbări în playlist a operatorului Master Control Room. 

- Verificarea zilnică a playlistul și modificarea acestuia în funcție de cerințele zilnice 
solicitate de producătorul general. 

- Colaborarea cu colegii din cadrul organizaţiei şi cu colaboratorii externi cu care intră în 
contact pe parcursul derulării activităţii, în vederea conlucrării cu aceştia în mod profesionist 
şi în interesul bunului mers al lucrurilor în instituţie. 

 
 

01/03/2013–Prezent Realizatorul și producătorul emisiunii „Mărturii și evocări” 
Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române, București (România) 

- Stabilirea subiectelor; 

Realizarea interviurilor. 

- Deplasarea în afara localității în vederea filmării interviurilor și a ilustrațiilor. 

- Montarea emisiunilor. 

- Verificarea exportului final al emisiunilor și datarea lor pe server pentru emisie. 

- Stabilirea și contactarea invitaților pentru emisiune. 

- Documentarea pentru subiectele abordate. 

- Realizarea time-codurilor pentru montaj. 

  
 

01/04/2016–01/06/2016 Realizator de film documentar  
Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române, București (România) 

Am realizat următoarele filme documentare: 

- „Icoana, fereastră către Dumnezeu”, apărut în anul 2016. 

- „Mărturisitori ai ortodoxiei în temnițele comuniste”, apărut în anul 2017. 

- „Făuritorii Marii Uniri”, apărut în anul 2018. 
 
 
 

01/03/2013–Prezent Voice-over 
Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române, București (România) 

- Voice-over în cadrul Departamentului de  știri. 

- Voice-over al emisiunilor: „Pașii pelerinului", „Calea credinței", „Secvențe TRINITAS", 
„Lumina din icoană” și „Sinaxar". 

- Voice-over al diferitelor reportaje difuzate în emisiunile de dezbatere. 
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01/12/2010–01/03/2013 Coordonatorul Editorilor de montaj 

Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române, București (România) 

- Programările emisiunilor la montaj. 

- Întocmirea programului editorilor de montaj. 
 
 

01/09/2010–01/12/2010 Realizatorul emisiunii „Cuvânt pentru suflet” 
Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române, București (România) 

- Realizarea interviurilor. 

- Programarea la montaj a emisiunilor și editarea lor. 

- Ascultarea și vizionarea interviurilor și realizarea de time-coduri pentru montaj. 

- Stabilirea invitaților și subiectelor pentru emisiune împreună cu Producătorul general. 

- Vizionarea emisiunilor finale și datarea lor pe server înainte de intrarea lor pe emisie. 

 
01/07/2010–01/09/2010 Reporter în cadrul Departamentului „Știri” 

Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române, București (România) 

- Realizarea de știri, reportaje și alte materiale cu un conținut informativ pentru Trinitas TV. 

- Editarea textelor pentru știri. 

- Editarea textelor pentru crawll. 

- Deplasarea pe teren pentru realizarea știrilor și a reportajelor. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
01/10/2016–Prezent Doctorand la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Română 
 Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, București (România) 

- Tilul tezei de doctorat este „Martiri și mărturie creștină în temnițele comuniste din 
România”. 

- Coordonatorul științific al tezei este Pc. Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Moldoveanu, profesor 
la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române. 

 
 

01/10/2010–01/06/2012 Diplomă de Master 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea București, București 
(România) 

- La sfârșitul masteratului „Pastorație și viață liturgică” am susținut lucrarea intitulată 
„Pastorația bolnavilor" coordonată științific de Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române. 

 
01/10/2006–01/06/2010 Diplomă de Licență 

Facultea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea București, București 
(România) 

- Licențiat în Teologie Pastorală cu lucrarea de licență „Violența în familie și pastorația 
violenților" coordonată științific de Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române. 

 
 

15/09/2004–15/06/2006 Diplomă de Bacalaureat 
    Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Gheorghe”, Roman 
(România) 
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15/09/2001–15/06/2004 

Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamț (România) 
 
 

COMPETENŢE PERSONALE 
 

Limba(i) maternă(e) 

 
 
română 

 

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză  B2 B2 B2 B2 B2 

franceză  B1 B1 B1 B1 B1 

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat  

 
Competenţe de comunicare - Bune abilități de comunicare dobândite în urma experienței mele ca Producător general al 

televiziunii TRINTAS TV. 
 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

 
- Leadership (în prezent responsabilul unei echipe compuse din 30 oameni). 

- Bune competenţe organizaţionale dobândite ca secretar de redacție. 

- Bune abilităţi de conducere a unei echipe, dobândite ca producător general. 

 
Competenţe dobândite la locul de 

muncă 
- O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent sunt responsabil de 
vizionarea tuturor emisiunilor care intră zilnic în playlist). 

- Bun mentor (ca secretar general de redacție, am fost responsabil cu instruirea şi 
formarea noilor angajaţi). 

- Bun organizator (în calitate de producător general conduc echipa de producție a 
televiziunii Trinitas și coordonez toate transmisiunile speciale atât din țară și din diaspora. 
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- Competenţă digitală            - Bune cunoștințe de editare video a programelor Adobe Premier C3 și Adobe Premiere CC. 

- Abilități de editare audio în programul Sound forge audition. 

- Cunoștințe în word, excel, power point, corel. 

 
 

Permis de conducere AM, B1, B 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 
 
 
 
 
 
 

              Publicaţii - „Pastorația bolnavilor", apărută la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și 
Dobrogei, în anul 2012. 

- „Mărturii și evocări din lagăre și închisori. 30 de ani de la căderea comunismului în 
România marcați prin interviuri cu 30 de deținuți politici din perioada comunistă” 
Editura TRINITAS a Patriarhiei Române, colecția MEDIA CHRISTIANA, Seria 
TRINITAS TV, București, 2019. Volumul are 879 de pagini și a fost lansat în mai multe 
instituții culturale și biserici din București. Am primit în calitate de autor al acestui 
volum, „Diploma de onoare” a Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului al 
Academiei Române. 

 

Conferinţe - În perioada 25-26 septembrie 2015 am participat la International Interdisciplinary 
Doctoral Conference (IIDC 2015), organizată de Romanian Association of Young 
Scholars (RAYS), unde am prezentat referatul intitulat „Vasiliada - model al operei 
social-filantropice în Țările Române. Studiu de caz: Bolnițele din Țara Românească", 
articol publicat în Romanian Review of Young Researchers (RRYR), Volumul I, nr. 4, 
București, 2016, pp. 58-67. 
- În perioada 17-18 mai 2017 am participat la sesiunea de comunicări științifice ale 
doctoranzilor Școlii Doctorale „Dumitru Stăniloae” din București unde am susținut 
referatul intitulat „Închisorile comuniste, școli de rugăciune și desăvârșire 
duhovnicească. Mărturii”, articol publicat în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă 
„Justinian Patriarhul” din București, anul XVII, pp. 339-345. 
- În perioada 29-30 septembrie 2017 am participat la International Interdisciplinary 
Doctoral Conference, organizată de Romanian Association of Young Scholars (RAYS), 
unde am prezentat referatul intitulat „Un copil născut în închisorile comuniste: Zoe 
Rădulescu”. 
- În perioada 30 mai – 2 iunie 2018 am participat la sesiunea de comunicări științifice 
ale doctoranzilor Școlii Doctorale „Dumitru Stăniloae” din București unde am susținut 
referatul intitulat „Generația Marii Uniri exterminată de comuniști”, articol publicat în 
„Studia Doctoralia”, Anul I, Nr. 1, Editura Basilica, București, 2018, pp. 413-429. 
- În perioada 19 – 22 septembrie 2018 am participat la „Întrunirea doctoranzilor teologi 
din Consorțiul Universitar București – Iași – Cluj-Napoca – Timișoara” din Cluj-Napoca, 
unde am prezentat referatul intitulat „Făuritorii Marii Uniri trecuți prin gulagul din 
România”. 
- În cadrul proiectului cultural „100 de ani în cuvinte și imagini”, în perioada septembrie 
– octombrie 2018 am conferențiat în 8 școli și licee din Sectorul 2 al Capitalei despre 
făuritorii Marii Uniri ajunși deținuți politici. În cadrul acestui proiect prin „Caravana 
Mărturii și evocări” am prezentat scurte filme documentare elevilor despre făuritorii 
Marii Uniri de la 1918 realizate de Trinitas TV și am susținut 9 conferințe (8 în școli și 
licee din București și una la Gala de premiere alături de Prof. Univ. Georgeta Filitti). 
- În perioada 9 mai – 12 mai 2019 am participat la sesiunea de comunicări științifice ale 
doctoranzilor Școlii Doctorale „Dumitru Stăniloae” din București unde am prezentat 
lucrarea cu tema „Suferința, scară către cer. Etape de urcuș duhovnicesc ale unor foști 
deținuți politici”, lucrare care urmează să fie publicată în volumul „Studia doctoralia”. 
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Articole / Studii publicate în reviste ştiinţifice naționale 

 

▪ „Curiozități de cultură generală", publicat în Întru lumina lui Veniamin Costache, revistă de cultură și teologie a 
Seminarului Teologic Liceal, Mănăstirea Neamț, nr. 2/2001, p. 42. 

▪ „Numai eu", poezie publicată în Întru lumina lui Veniamin Costache, revistă de cultură și teologie a Seminarului 
Teologic Liceal, Mănăstirea Neamț, nr. 3/2002, p. 9. 

▪ „Sfânta Liturghie: cerul pe pământ" publicat în Cronica Romanului, revistă de teologie, cultură și spiritualitate a 
Episcopiei Romanului, nr. 11-12/2005, pp. 17-18. 

▪ „Vasiliada - model al operei social-filantropice în Țările Române. Studiu de caz: Bolnițele din Țara 
Românească", articol publicat în Romanian Review of Young Researchers (RRYR), Volumul I, nr. 4, 
București, 2016, pp. 58-67. 

▪ „Închisorile comuniste, școli de rugăciune și desăvârșire duhovnicească. Mărturii”, articol publicat în Anuarul 
Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, anul XVII, pp. 339-345. 

▪ „Generația Marii Uniri exterminată de comuniști”, articol publicat în „Studia Doctoralia”, Anul I, Nr. 1, Editura 
Basilica, București, 2018, pp. 413-429. 

▪  „Suferința, scară către cer. Etape de urcuș duhovnicesc ale unor foști deținuți politici”, articol în curs de 
publicare în volumul „Studia doctoralia”. 

 


