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STUDII 
o 1974: Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti 
o 1976: cursurile de doctorat la Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti 
o 1997: declarat doctor in teologie prin Ordinul 5374/ 20 noiembrie 1997 al Ministerului 

Învăţământului 
 
 
ACTIVITATE PROFESIONALǍ SI DIDACTICA 

o 1975 – 1980: preot la Parohia Bratasanca, jud. Prahova 
o 1980 – 1999: preot la Parohia Filipestii de Targ, jud. Parahova 
o 1995 – 1997: asistent universitar la Facultatea de Teologie din Bucuresti 
o 1999 – prezent: preot la Parohia Manu Cavafu, Bucuresti 
o 1997 – 2000: lector universitar 
o 2000 – 2007: conferentiar universitar 
o 2007 – prezent: profesor universitar 
o sustinerea seminariilor la disciplina Indrumari misionare, sectiile Teologie Litere si Asistenta 

Sociala in calitate de asistent 
o sustinerea cursurilor aceleiasi discipline, in calitate de lector 
o din 1999: suplinirea postului de conferentiar pentru disciplina Teologie Dogmatica si Simboloca la 

sectiile cu dubla specializare 
o din 2000: titularizat pe postul de conferentiar pentru disciplina Teologie Dogmatica si Simbolica la 

sectiile cu dubla specializare 
o pana in anul universitar 2002 – 2003: sustinerea cursului de Teologie Dogmatica si Simbolica, 

anul III, semestrele I – II si anul IV, semestrele I – II, la sectiile cu dubla specializare 
o pana in 2002: sustinerea cursului de Misiologie si Ecumenism, anul III semestrul II la sectiile cu 

dubla specializare si la anul IV semestrul I aceleasi sectii  
o din 2003: sustinerea aceluiasi curs la specializarea Teologie Litere, anii III si IV 
o din 2004 – prezent: sustinerea cursului de Teologie Dogmatica, semestrele I – II, anul III Teologie 

Litere 
o din anul universitar 2006 – 2007 – prezent: sustinerea cursului de Misiologie si Ecumenism la 

Master (VI) si a cusrului de Doctrina Sociala a Bisericii la Teologie Sociala, anul II, semestrul I 
o participari la conferinte, congrese si simpozioane pe teme teologice in tara 
o membru in comisii de doctorat si coordonator de lucrari de diploma 
o coordonator pentru obtinerea gradului didactic I la disciplina Religie 
o susutinere de preleger si membru in comisiile de examinare la cursurile de specializare pentru 

preoti (definitivare si promovare) desfasurate in fiecare an la Facultatea de Teologie Ortodoxa din 
Bucuresti 

 
 

ACTIVITATE DE CERCETARE STIINTIFICA 
 

o 1997: Îndrumător pentru pregătirea candidaţilor la Dogmatică, în vederea susţinerii examenului 
de admitere în Facultăţile de Teologie Ortodoxă, Editura Episcopiei Argeşului, 187 de pagini 



o 1998: Dumnezeu, omul şi creaţia în teologia ortodoxă şi în preocupările ecumenismului 
contemporan, teză de doctorat, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., 200 de pagini 

o 1999: Credinţă şi Misiune, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., 258 de pagini 
o 2003: Teologie dogmatică şi simbolică, vol. I, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., 

303 pagini 
o 2006: Mântuitorul Hristos şi Biserica. Prelegeri de Teologie Dogmatică, Editura Scripta, 350 

pagini 
o 33 studii si 13 articole pe teme de specialitate 
o 3 cursuri: Introducere in Cosmologie, Eshatologie ortodoxa si Doctrina Sociala a Bisericii 

 
 
ACTIVITATI IN CADRUL COMUNITATII 

o 2002 – 2004: secretar stiintific Facultatea de Teologie Ortodoxa din Bucuresti 
o 2008 – prezent: sef Catedra Teologie Sistematica 
o Indrumare studenti in calitate de tutore 
o Participare la actiunile initiate de facultate 
o Participare la emisiunile Trinitas, televiziunea Patriarhiei Romane 
o Preot la Parohia Manu Cavafu, Bucuresti 

 


