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PERSONAL INFORMATION Lucian Dîncă 
 

  

 18 B, Intr. Cristian Tell, București, Sectorul 1, 010386  

 +04 212 125 214    +40 754 568 001 

 studenti.universitate@gmail.com  

http://lucyquebec.eklablog.com/    

Skype: lucy.firenze   

Sex M | Date of birth 01/04/1971 | Nationality Română / Canadiană  

 
 
PROFESSIONAL EXPERIENCE 

  

 
Din 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din 2011 
 
 
 
 
 
 
 

Din 2010 
 
 
 
 
 

Lector universitar 
Universitatea din București, Facultatea de teologie romano-catolică 
▪ Cursuri în cadrul programelor de licență și masterat în teologie și asistență socială: 
▫ Teologie patristică 
▫ Filologie patristică 
▫ Teologie fundamentală 
▫ Teologie dogmatică 
▫ Limbajul symbolic creștin 
▫ Evanghelizare prin masmedia 
▫ Greaca veche 

 

Profesor invitat la plata cu ora 
Universitatea din București, Facultatea de limbi și literature străine 

▪ Cursuri în cadrul programului de masterat “Științe religioase – Texte și tradiții”: 
▫ Creștinism, modulele I și II 
▫ Politică și religie 
▫ Tehnici mistice în marile religii ale lumii 

 

Directorul bibliotecii bizantine 
“Centrul de studii byzantine Sfinții Petru și Andrei” din București 

▪ Partenariate și colaborări academic cu alte instituții byzantine din țară și străinătate 
▪ Organizarea de sesiuni, colocvii, simpozioane, conferințe pe diferite teme 
▪ Promovarea dialogului interconfesional și intercultural 
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EDUCATION AND TRAINING 

  

 

 
PERSONAL SKILLS 

  

 

 
Între 2008-2010 

 
 
 
 
 
 

Între 2002-2003 
 
 
 
 

Între 2001-2008 

 
Visiting professor 
Facultatea de teologie din Florența, Italia 

▪ Cursuri în cadrul programului de licență în teologie pastorală: 
▫ Metodologie în studii teologice 
▫ Sacramentele inițierii creștine la Sfinții Părinți 

 

Asistant professor 
Facultatea de teologie și științe religioase, Universitatea Laval, Quebec, Canada 

▪ Cursul la distanță: Synthese de la foi chretienne 
 
Membru al grupului de cercetare GRECAT 
Facultatea de teologie și științe religioase, Universitatea Laval, Quebec, Canada 

▪ Organizarea de sesiuni, colocvii, simpozioane pe temele creștinismului antic 
▪ Redactarea cronicii revistei Laval theologique et philosophique pe teme patristice 

Între 2003-2008 
 
 
 
 
 
 
 

Între 2001-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

Între 1997-2001 
 
 
 
 
 
 
 
 

Între 1993-1997 

Studii și cercetări doctorale în teologie 
 

 

Teza de doctorat la Universitatea Laval din Quebec, Canada, coordonatori științifici: Prof. univ. dr. 
Paul-Hubert Poirier, Universitatea Laval, Facultatea de teologie și științe religioase, și Prof. univ. dr. 
Charles Kannengiesser, Universitatea Concordia, Facultatea de teologie, Montreal, Canada. 
▪ Titlul tezei: Christocentrisme trinitaire dans la pensee d’Athanase d’Alexandrie / Cristocentrism 

trinitar în gândirea sfântului Atanasie de Alexandria. 
 
Studii în cadrul programului de master în teologie 
Programul de masterat al Facultății de teologie și științe religioase, Universitatea Laval, Quebec, 
Canada; coordinatori științifici: Prof. univ. dr. Paul-Hubert Poirier, Universitatea Laval, Facultatea de 
teologie și științe religioase, și Prof. univ. dr. Charles Kannengiesser, Universitatea Concordia, 
Facultatea de teologie, Montreal, Canada. 

▪ Titlul disertației: La centralité du mystère de l’incarnation dans la pensée d’Athanase d’Alexandrie / 
Centralitatea misterului întrupării Cuvântului în scrierile sfântului Atanasie de Alexandria. 

 
Studii în cadrul programului de bacalaoreat canonic (= licență) 
Programul de bacaloreat canonic în teologie al Facultății de teologie și științe religioase, Institutul 
Catolic din Lille, Franța; coordinator științific, Prof. univ. dr. Philippe Henne, Facultatea de teologie și 
științe religioase, Institutul catolic din Lille. 

▪ Titlul disertației: L’incarnation du Logos chez Athanase d’Alexandrie à travers la querelle arienne au 
IVe siècle / Întruparea Cuvântului în scrierile sfântului Atanasie de Alexandria prin prisma discuției 
ariene în secolul al IV-lea. 

 
Studii în cadrul programului de licență în teologie 

Programul de licență în teologie didactică și pedagogică, Facultatea de teologie romano-catolică, 
Universitatea din București; coordinator științific Pr. Budău Anton. 

▪ Titlul licenței: Cateheza în Biserica primară în lucrarea De catechizandis rudibus a sfântului Augustin 
de Hipona. 

Mother tongue(s) Română 
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ADDITIONAL INFORMATION 

  

 

  

Other language(s) UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

Franceză C2 C2 C2 C2 C2 
 Replace with name of language certificate. Enter level if known. 

Italiană C2 C2 C2 C1 C1 
 Replace with name of language certificate. Enter level if known. 
 Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user 

Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills Competențe în comunicare destul de bune dobândite în urma activitatății de predare: 
▪ am predat în limba franceză, în limba italiană, în limba română;  
▪ am ținut conferințe în limba engleză, în limba franceză, în limba italiană; 
▪ prezint regulat conferințe la Centrul de studii byzantine Sfinții Petru și Andrei; 
▪ susțin comunicări la simpozioane și congrese naționale și internaționale. 

Organisational / managerial skills Membru al colegiului de redacție al revistei Caietele institutului catolic; 
▪ redactor șef-adjunct al revistei; 
▪ organizez cu regularitate conferințe, sesiuni, simpozioane la „Centrul de studii byzantine Sfinții Petru 

și Andrei“ din București. 

Computer skills Cunoașterea programelor Microsfot officeTM , internet explorer, PC și Mac: 
▪ webmaster:  http://www.centrulpetrusiandrei.ro/ &  http://www.ftcub.ro  
▪ blog:  http://lucyquebec.eklablog.com/ 

Driving licence Permis de conducere: 
▪ categoriile A și B în România 
▪ categoria B în Canada 
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Publications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Contributions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferences 

 
1. Lucian Dîncă, Le Christ et la Trinité chez Athanase   d’Alexandrie, Editions du Cerf, Paris, 

iunie, 2012. 
2. Lucian Dîncă, Atanasiu de Alexandria, Scrisorile pascale, traducere, introducere și note, 

Sapientia, Iași 2013; 
3. Lucian Dîncă, Despre preoție în scrierile sfinților părinți ai   Bisericii: Ioan Gură-de-aur și 

Grigorie de Nazianz, Sapientia, Iași 2013; 
4. Lucian Dîncă, Atanasiu de Alexandria, Contra gentes și De Incarnatione, traducere, 

introducere și note, Editura Sapientia, Iași 2013; 
5. Lucian Dîncă, Conciliile ecumenice: Niceea I și Constantinopol I. Monografii, Galaxia 

Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2015; 
6. Lucian Dîncă, Conciliile ecumenice: Efes și Calcedon. Monografii, Galaxia Gutenberg, Târgu-

Lăpuș, 2015; 
7. Lucian Dîncă, Cristos și misterul Sfintei Treimi în scrierile sfântului episcop Atanasie de 

Alexandria, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2015; 
8. Lucian Dîncă, Atanasie de Alexandria, De decretis nicaenae / Despre decretele conciliului de 

la Niceea (325), introducere, text critic, traducere, note și comentarii, Galaxia Gutenberg, Târgu-
Lăpuș, 2015. 

 
1. „Asumpționiștii: o gură de oxigen patristic în centrul Bucureștiului”, în: Biserici, secte, erezii? 

Dialoguri fără prejudecăți despre marile tradiții creștine, de Cristian Bădiliță și Otniel Vereș, 
Editura Vremea, București, 2011, p. 169-176. 

2. „Faptele martirilor în antichitatea creștină”, în: Și cerul s-a umplut de sfinți...: actele colocviului 
desfășurat la Sighetul Marmației între 5-7 iunie 2011, de Cristian Bădiliță și Emanuel Conțac, 
Editura Polirom, București, 2012, p. 95-126. 

3. „Platon reinventat de Vintilă Horia: Scrisoarea a șaptea“, în: C. Bădiliță și Basarab Nicolescu 
(ed.), În căutarea omului total. Moștenirea literară și spirituală a lui Vintilă Horia, actele 
colocviului științific internațional desfășurat la Craiova, 3-5 decembrie, 2015, Editura Vremea, 
București, 2016. 

4. „Réception d’Athanase d’Alexandrie a travers les siècles“, în: S. Gregheur et S. Johnson (eds.), 
Mélanges offerts à Paul-Hubert Poirier, Université Laval, Quebec, 2016. 

 
1. Cercetare pe teme patristicie și istoria creștinismului din antichitate în cadrul grupului de 

cercetare GRECAT (= Groupe de recherché sur le christianisme ancien et l’antiquite tardive). 
2. Correspondent permanent al revistei Laval theologique et philosophique pentru redactarea 

recenziilor și a studiilor critice ale operelor publicate în domeniul creștinismului timpuriu. 
3. Corespondent permanent al revistei Bulletin de spiritualité, Chimay-Scourmont, Belgique pentru 

redactarea recenziilor și a studiilor critice ale lucrărilor în domeniul creștinismului timpuriu. 
4. Cercetare asupra primelor șapte concilii ecumenice ale Bisericii din primul mileniu: Neceea I 

(325), Constantinopol I (381), Efes (431), Calcedon (451), Constantinopol II (553), 
Constantinopol III (680-681), Niceea II (787). 

5. Cercetare asupra recepției operei atanasiene de-a lungul secolelor; sfântul Atanasie de 
Alexandria văzut de istoricii bisericești din antichitate și din perioada modernă. 

 
1. Între 24-27 mai, 2016, grupul de cercetare asupra creștinismului primelor secole al Institutului de 
studii ecumenica și patristice din Bari-Italia a organizat la Facultatea de teologie ortodoxă din 
București o dezbatere pe tema: „Cult și teologie în primele veacuri ale creștinismului”; am ținut o 
conferință pe tema: „Culto e teologia nelle Lettere festali di Atanasio di Alessandria”. 
2. Între 4-5 martie, 2016, colocviul internațional „Religion. The Sacred and Hospitality / Religie. 
Sacru și ospitalitate“, ținut la Facultatea de Teologie romano-catolică din București; am prezentat 
o conferință pe tema „Ospitalitatea teologică la Sf. Atanasie de Alexandria: Tomus ad antiochenos“. 
3. Între 3-5 decembrie, 2015, colocviu internațional dedicat scriitorului român Vintilă Horia, 
organizat la Biblioteca județeană din Craiova; am prezentat o conferință pe tema: „Platon reinventat 
de Vintilă Horia: scrisoarea a șaptea”; conferința a fost publicată în volumul colectiv. 
4. Între 9-10 mai, 2014: colocviu la Universitatea din București organizat de Facultatea de Teologie 
Romano-Catolică în colaborare cu SITA (Societatea Internațională de Studii Tomiste); am prezentat 
o conferință pe tema: „Inteligența în slujba credinței. Cazul Sf. Augustin”. 
5. Între 25-27 septembrie 2014: colocviu internațional organizat de Universitatea din București, 
Facultatea de Teologie Ortodoxă, în colaborare cu NEC (New Europe College); am prezentat o 
expunere pe tema: „Les études Byzantines, une préoccupation pour les Assomptionnistes de l’IFEB 
de Bucarest dans un esprit œcuménique entre 1938-1947”. 
6. Între 25-27 iunie, 2013, colcviul internațional AIEP, desfășurat la Universitatea ebraică din 
Ierusalim; am prezentat o conferință pe tema: „Exemple de reception d’un texte d’Athanase 
d’Alexandrie dans la querelle theologique entre l’Orient et l’Occident chretien sur le Filioque”. 
7. Între 26-30 august, 2013: colocviu internațional patristic desfășurat la Universitatea din Aarhus, 
Danemarca, unde am prezentat o conferință pe tema: „L’influence d’Origène sur la pensée 
théologique d’Athanase d’Alexandrie”. 



   Curriculum Vitae  Lucian DÎNCĂ  

  © European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 5 / 5  

 


