coordonarea concursului coral Tineri, lăudaţi pe Domnul!, organizat în cadrul Mitropoliei Munteniei și
Dobrogei;

•

Numele și adresa angajatorului

Patriarhia Română – Sectorul teologic-educaţional, Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25, 040163, sector 4,
București
Învăţământ teologic preuniversitar și universitar

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi și responsabilităţi principale

1988 - 2001
PROFESOR
predarea următoarelor discipline: Studiul biblic al Noului Testament, Teologia Dogmatică, Istoria
filozofiei, Pedagogie (cu noţiuni de istoria pedagogiei), Patrologie
organizarea de excursii la diferite mănăstiri din ţară;
spovedirea și împărtășirea elevilor;
diferite activităţi extracurriculare;

•
•
•
•

Numele și adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi și responsabilităţi principale

Numele și adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi și responsabilităţi principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Numele și adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Seminarul teologic liceal ortodox Chesarie Episcopul, Aleea Episcopiei, nr. 3, Buzău,
judeţul Buzău
învăţământ teologic ortodox preuniversitar
1989 - 2000
DIACON
•

o bogată activitate misionară în toată eparhia, prin predici misionare și cuvântări la ocazii festive, în
calitate de însoţitor al Întâistătătorului Eparhiei Buzăului. Ca o confirmare a acestei activităţi misionare
la 6 ianuarie 1995 am fost hirotesit arhidiacon (protodiacon).

•

în perioada studiilor între 1994-2000, pe lângă activitatea de pregătire a tezei de doctorat în cadrul
Facultăţii de Teologie a Univesităţii Aristoteliene din Tesalonic, Grecia am însoţit multe grupuri de
români în pelerinaj la Sfântul Munte Athos și alte locuri sfinte din Grecia, îndeplinind o misiune
duhovnicească prin evidenţierea rolului Ortodoxiei în viaţa spirituală a românilor.

Episcopia Buzăului, Aleea Episcopiei nr. 1, Buzău, jud. Buzău
Religios
2000 - prezent
PREOT
• oficierea slujbelor religoase;
• activităţi social-filantropice;
• pelerinaje
Arhiepiscopia Bucureștilor, str. Intrarea Patriarhiei, nr. 21, sector 4, București
Pastoral - misionar
1992 - 2000
REDACTOR
•

redactarea revistei Muguri

Seminarul teologic liceal ortodox Chesarie Episcopul, Aleea Episcopiei, nr. 3, Buzău,
judeţul Buzău
Publicistică

Educaţie și formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele și tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

• 1994 – 2000: Doctorat în Teologie Dogmatică, Thessalonic, Grecia: bursier al Bisericii Greciei( 19941996); bursier al Universităţii Aristotelio din Tesalonic (bursă de merit) în perioada 1997-2000;
• 1988 – 1992: Cursurile de doctorat. Admis la cursurile de doctorat la Institutul Teologic de grad
universitar din București, secţia Sistematică, specialitatea „Teologie Dogmatică” în urma examenului
de admitere susţinut între 10-13 octombrie 1988;
• 1984 – 1988: Institutul Teologic de grad universitar din București. Licenţiat în teologie în sesiunea din
iunie 1988; tema tezei de licenţă „Persoană și comuniune” susţinută la disciplina „Teologie
Dogmatică”; calificativul „Excepţional”.
• 1978 – 1983: Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”din Buzău;

Publicaţii:
•

Η θεολογία του π. ∆ηµητρίου Στανιλοαε και η σχέση της µε τη σύγχρονη
ανατολική
και δυτική θεολογία (Teologia Părintelui Dumitru Stăniloae și legătura ei cu teologia
contemporană răsăriteană și apuseană), Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2006.

- Teologie și știinţă, în “Glasul Adevărului”, IV/1993, nr.33-34; V, nr.38-40.
- Fenomenul Pucioasa (Preludiul marii confuzii), în “Glasul Adevărului”, 4/1993.
- Perihoreza treimică în teologia răsăriteană și apuseană, în „Îndrumător bisericesc” Episcopia
Buzăului , 1993, p. 3-21.
- Relaţia Hristos–Biserică în teologia răsăriteană și în teologia occidentală contemporană, în
„Îndrumător bisericesc”, Episcopia Buzăului 1993, p. 43-57.
- Teologie și cultură în Tradiţia ortodoxă răsăriteană și în tradiţia occidentală, în „Almanah
bisericesc”, Episcopia Buzăului, 1993, p.46-66.
- Teologie și experienţă în Tradiţia ortodoxă răsăriteană , în general, și în Tradiţia ortodoxă
românească, în special, în „Almanah bisericesc”, Episcopia Buzăului, 1995, p.67-77.
- Problema panteismului la Nicolae Berdiaev, în „Almanah bisericesc”, 1997, Episcopia Buzăului,
p.77-94.
- Concepţia despre libertate la Nicolae Berdiaev, în „Almanah bisericesc”, 1997, Episcopia
Buzăului, p.95-113.
-Teologia ortodoxă greacă în secolul al XX-lea, Studiu introductiv, la lucrarea Prof. Dr. Georgios
Martzelos, Sfinţii Părinţi și problematica teologică, Ed. Bizantină, București, 2000, p.7-23.
- Restaurarea omului în Hristos și în Biserică, în „Glasul adevărului”, Episcopia Buzăului, XI,
nr.119-121, 2000, p.55-73.
- Mântuirea în Hristos în lumina teologiei Sfântului Atanasie cel Mare, Scurte repere, în „Glasul
adevărului”, publicaţie religioasă editată de Episcopia Buzăului, XII, nr.123, 2001, p. 25-67.
- Teologia dialectică în analiza critică a părintelui Dumitru Stăniloae, în „Ortodoxia”, LI, nr.3-4, 2000,
p.93-104.
- Teologia Revelaţiei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae în “Studii Teologice” nr.1-2/2001.
-Intregrarea teologică a filosofiei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae,în „Ortodoxia”nr.1-2/2002, p.
157-170.
- Consecinţele teoriei sofiologice a lui Serghie Bulgakov în hristologie, în analiza critică a Părintelui
Dumitru Stăniloae, în rev. “Ortodoxia”, LIV, nr.3-4/ 2003, p. 128-158.
- Integrarea teologică a filozofiei lui Heidegger, în rev. “Studii Teologice”, nr. 3-4/ 2003, p. 46-58..
- Panteismul la Nicolae Berdiaev, , în rev. “Studii Teologice”, nr. 3-4/ 2003, p.123-138.
- Eclesiologia Părintelui Dumitru Stăniloae în contextul eclesiologiei ortodoxe contemporane, în rev.
“Ortodoxia”.
-Teologia Sfântului Grigorie Palama reflectată în opera Părintelui Dumitru Stăniloae, Anuarul
Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din București, 2003.
-Identitate și globalizare în viziune creștin-ortodoxă, publicat în lucrarea „Globalizare și identitate
naţională”, Editura Ministerului Administraţiei și Internelor, București 2006 (referat susţinut la Simpozionul
„Globalizare și identitate naţională” organizat de Direcţia de Informare și Relaţii Publice, desfășurat la 18 mai
2006).
***
Articole publicate în suplimentul cultural “Alfa și Omega” al “Cotidianului”:

- “Patristica restauratio” în opera Părintelui Dumitru Stăniloae, în “Alfa și Omega” IV,nr. 10 (36),
oct.1995.
- Integrarea teologică a culturii secolului XX , în “Alfa și Omega” V,nr. 10 (48), oct.1996.
***
Articole publicate în „Vestitorul Ortodoxiei”:
-Mircea Vulcănescu-Sfântul din cimitirul de pe Dealul Robilor , V, nr. 107, dec. 1993.
-Teologia ortodoxă greacă în secolul al XX-lea, XII, aug. 2003.
-Părintele Stăniloae, date biografice și bibliografice, XV, nr.322-323, nov. 2003.
- Părintele Dumitru Stăniloae : un dar pe care Dumnezeu l-a făcut Ortodoxiei secolului al XX-lea,
XV, nr.322-323, nov. 2003.
***
Articole publicate în „Chemarea credinţei”:
-Mărturisitor al acestui veac: Părintele Dumitru Stăniloae, VIII, nr. 83-84, 2002.
- Părintele Dumitru Stăniloae : un dar pe care Dumnezeu l-a făcut Ortodoxiei secolului al XX-lea,
XI, 121-122, 2003.
***
Articole publicate în revista „Muguri”:
-Sfânta Scriptură în viaţa credincioșilor, I, nr.1-2/1990.
-Eroismul umilinţei, I, nr.3-4/1991.
-Educaţie religios-morală sau moral-religioasă?, II, nr.5/1991-1992.
-Comentariu la „Scrisoare către Rafail” a lui Constantin Noica, II, nr.6/1992.

Alte activităţi:
În anul 1992, am fondat, cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop Epifanie al Buzăului, Cercul de
spiritualitate creștină ortodoxă “Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” , în cadrul Casei Corpului didactic din
municipiul Buzău și al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu”, care s-a întrunit de două ori pe săptămână și a
avut ca obiectiv dialogul cu tinerii. În cadrul acestui Cerc de dialog am susţinut conferinţe pe diverse teme
cum ar fi : “Teologie și cultură”, “Teologia creștină și esoterismul oriental” ș.a în care am combătut confuzia
pe care tinerii o făceau între isihasmul creștin și yoga sau între anumite practici creștine și disciplinele
esoterice orientale (această activitate a fost semnalată în revista “Muguri”, II,nr.6/1992, la rubrica “Mărturii
spirituale” p. 32-34).
-În perioada 1990-1994 am participat la diferite întruniri ale cadrelor didactice din judeţul Buzău,
organizate de Inspectoratul școlar judeţean, susţinând conferinţe precum: Teologia și știinţa(Pârscov),
Telogia și istoria(Nehoiu), Teologia și filozofia (Liceul Pedagogic “Spiru C.Haret”, Buzău) ș.a.
-În anul 1991 am organizat primul simpozion „Dumitru Stăniloae” la Seminarul Teologic din Buzău,
la care au participat, printre alţii, Pr.Prof.Univ.Constantin Galeriu și poetul Ioan Alexandru (consemnat în
revista „Muguri”, II, nr.5/1991-1992).
-În octombrie 2000 am participat la Simpozionul internaţional “Dumitru Stăniloae”, organizat de
Patriarhia Română, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, fiind referent principal la
secţia a III-a, care a avut ca temă “Restaurarea omului în Hristos și în Biserică” și am susţinut referatul De la
omul “fiinţă spre moarte” al lui Heidegger la omul “fiinţă spre Înviere” al Părintelui Stăniloae.
-În 12 noiembrie 2001 am participat la Simpozionul „Sfântul Grigorie Palama și teologia
contemporană” organizat de Patriarhia Română, în cadrul căruia i s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa
profesorului Georgios Mantzaridis de la Facultatea de Teologie a Universităţii Aristoteliene din Tesalonic.În
cadrul acestui simpozion a susţinut conferinţa cu tema Teologia Sfântului Grigorie Palama reflectată în opera
Părintelui Dumitru Stăniloae.
- Organizator al Simpozionului cu tema „Părintele Dumitru Stăniloae-model de teologhisire”, la
Seminarul Teologic din Buzău, noiembrie 2001. Referat: Polemica Părintelui Dumitru Stăniloae cu poetul
Lucian Blaga.
- Simpozionul „Emil Cioran” organizat de Inspectoratul Școlar judeţean Buzău. În cadrul acestui
simpozion a susţinut conferinţa cu tema: Emil Cioran și nihilismul secolului al XX-lea (aprilie 2002).
-Am participat la Simpozionul „Globalizare și identitate naţională” organizat de Direcţia de Informare
și Relaţii Publice, desfășurat la 18 mai 2006, susţinând referatul cu tema Identitate și globalizare în viziune
creștin-ortodoxă.
***
În cadrul „Serilor Filocalice” organizate de ASCOR am susţinut următoarele conferinţe:
-Părintele Dumitru Stăniloae-în polemicile sale cu contemporanii” (susţinută în aula Facultăţii de
Drept a Universităţii din București, noiembrie 1997).
-Părintele Dumitru Stăniloae: „Patristica restauratio” (susţinută în aula Facultăţii de Drept a
Universităţii din București, noiembrie 2001).
-Părintele Dumitru Stăniloae: scholiile sale filocalice (susţinută în aula Facultăţii de Drept a
Universităţii din București, noiembrie 2003).
-Ascultarea – desăvârșita libertate((susţinută în aula Spitalului Universitar din București, noiembrie
2005).

***
În perioada 1994-2000, pe lângă activitatea de pregătire a tezei de doctorat în cadrul Facultăţii de
Teologie a Univesităţii Aristoteliene din Tesalonic, Grecia, am susţinut conferinţe referitoare, în special, la
teologia Părintelui Dumitru Stăniloae în faţa studenţilor acestei Universităţi (această activitate a fost
consemnată în “Vestitorul Ortodoxiei” XI, nr. 218-219, 31 ian. 1999 de Pr.asist.drd. Ioan Moldoveanu).

Aptitudini și competenţe
personale
Limba maternă

Limba română

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Limba greacă
Limba franceză
Limba engleză

Vorbire
Citire

Scriere

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Avansat

Avansat

Avansat

Avansat

Avansat

Mediu

Avansat

Mediu

Mediu

Avansat

Mediu

Mediu

Începător

Începător

Începător

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe și abilităţi sociale
Competenţe și aptitudini
organizatorice
Competenţe și aptitudini tehnice
Competenţe și aptitudini de utilizare a
calculatorului
Competenţe și aptitudini artistice

Comunicativ, inovativ, capacitatea de a învăţa repede, abilitatea de a lucra în echipă, deschis către
lucruri noi, punctual, organizat, dedicat.
Iniţiativă, creativitate, atenţie la detalii, capacitatea de a lua decizii rapide în situaţii imprevizibile
Microsoft Word, Comunicaţii electronice și internet.
Muzică vocală

Alte competenţe și aptitudini Cultură generală temeinică
Permis de conducere

Categoria B, din 1995

Informaţii suplimentare
Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

