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Curriculum Vitae                                                                                                  

  

Informaţii personale                                                                                                                   

Nume / Prenume CREŢU Vasile 

Naţionalitate Română 

Data şi locul naşterii 12.12.1973, Focşani, Jud. Vrancea 

Experienţa profesională  

Perioada 1 August 2012 –  până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preot 

Angajator Parohia „Sfântul Ilie-Gorgani”, Protoieria sector V Capitală, Arhiepiscopia Bucureștilor 

  

Perioada 1 Decembrie 2010 – 31 iulie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Preot 

Angajator Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Militari I, Protoieria I Capitală 

Perioada 1 Februarie  2008 – 30 Noiembrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Preot 

Angajator Parohia „Sfântul Ilie-Gorgani”, Protoieria I Capitală 

Perioada 1 Noiembrie 2010- 15 octombrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Consilier la Sectorul Învăţământ şi Activităţi cu Tineretul  

Angajator 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Angajator 

Arhiepiscopia Bucureştilor 
 
 
Octombrie 2019 - până în prezent 
Conferențiar titular la disciplina Omiletică şi Catehetică 
Departamentul de Teologie Sistematică, Practică și Artă  Sacră, Facultatea de Teologie 
Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti 
 

Perioada Mai 2008 – Septembrie 2019 

Funcţia sau postul ocupat Lector titular la disciplina Omiletică şi Catehetică 

Angajator Departamentul de Teologie Sistematică, Practică și Artă  Sacră, Facultatea de Teologie 
Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti 

Perioada Mai 2004 - Mai 2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent titular la disciplina Practică pedagogică 

Angajator Catedra de Teologie Practică, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti 

  

Perioada Decembrie 2002 - Decembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Preot paroh   

Angajator Parohia ortodoxă română „Sfânta Treime” din Offenburg, Germania, Mitropolia ortodoxă 
română pentru Germania, Europa Centrală și de Nord  
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Perioada Februarie 2001 - Mai 2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator titular la disciplina Practică pedagogică 

Angajator Catedra de Teologie Practică, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti 

Perioada 1996 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de religie la clasele I-VIII 

Angajator Şcoala nr. 167, Sectorul 6, Bucureşti 

Educaţie şi formare  

Perioada 2001 – 2007 

Calificarea / diploma 
obţinută 

  Doctorat 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

Institutul de Pedagogie Religioasă, Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii Marc 
Bloch, Strasbourg, Franţa. 
Titlul tezei de doctorat: Education religieuse des jeunes en Roumanie avant et après la chute 
du communisme 1989. Regard sur l’Eglise orthodoxe. Approché limitée à la ville de Bucarest, 
susţinută în 14.02.2008. 

Perioada 2000 – 2001 

Calificarea / diploma 
obţinută 

  D.E.A. (Diplôme d’Etudes Aproffondies) 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

Institutul de pedagogie religioasă, Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii Marc Bloch, 
Strasbourg, Franţa. 
Titlul dizertaţiei: Education religieuse des jeunes dans l’Eglise orthodoxe et l’Eglise catholique 
en Roumanie. Etat des lieux. Aspects théoriques et pratiques. 

Perioada 1999 – 2007 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctorand 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, titlul tezei: Tradiţie şi modernitate 
în Metodica predării religiei, conducător ştiinţific Pr. Prof . Dr. Constantin Galeriu (1999-2004) 
şi Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula (2004-2007). 

Perioada 1999 – 2000 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Studii aprofundate (Master), specializarea Pastorală şi Misiune 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti 

Perioada 1995 – 1999 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Studii de Licenţă, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti 

Perioada 1990 – 1995 

Calificarea / diploma 
obţinută 

 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

Seminarul Teologic Liceal Kesarie Episcopul, Buzău 

Perioada 1988 – 1990 

Calificarea / diploma 
obţinută 
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Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

Liceul de matematică-fizică „Alexandru Ioan Cuza” din Focşani (clasele IX-X). 

 
 

Cărți publicate 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Studii publicate 

 

 

Les jeunes et l’éducation religieuse en Roumanie. Regard sur l’Eglise Orthodoxe 

avant et après la chute du communisme (1948-2007), Lit Verlag, Zürich, 2017, 287 p. 

 

Religie și educație, Editura Basilica, 2019 (în curs de apariție) 

 

Cateheză și misiune in Biserica Ortodoxă Română, Editura Basilica, 2019 (în curs de 

apariție) 
 

 „Valenţe religioase ale comunicării”, în Ortodoxia (revista Patriarhiei Române), an LV (2004), 
nr. 1-2 (ianuarie-iunie), pp. 171-195. 

  

 „Comunicarea în predică”, în Ortodoxia (revista Patriarhiei Române), an LV (2004), nr. 3-4 
(iulie-decembrie), pp. 161-197. 

  

 „Pentru o cateheză a timpurilor noastre. Pastoraţia tinerilor în Biserica Ortodoxă Română de 
la deziderat la realitate”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2006, pp. 
451-468. 

  

 « Effervescence religieuse chez les jeunes Roumains après la chute du communisme », în 
Studii Teologice, seria a III-a, anul III, nr. 2, aprilie-iunie 2007, pp. 85-103. 

  

 „Religia în spaţiul public european”, în Lucreţia Vasilescu (coord.), Cultură şi religie. Statutul 
religiei şi instrucţia şcolară, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009, pp. 343-357. 

  

 „Aspecte ale religiozităţii tinerilor în România postcomunistă”, în Dorin Opriş, Ioan Scheau 
(editori), Educaţia din perspectiva valorilor, Tom I: Summa Theologiae, Ed. aeternitas, Alba 
Iulia, 2010, pp. 148-158.  

  

 „Sfântul Vasile cel Mare, o mare lumină a Bisericii”, în Almanah bisericesc 2011, Editura 
Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, 2011, pp. 127-141. 

  

 „Probleme actuale ale pastoraţiei tinerilor în Biserica Ortodoxă Română”, în Virgil Mândâcanu, 
Ioan Scheau, Dorin Opriş (editori), Educaţia umanistă în perspectiva triadei: pedagogie-
filosofie-teologie, Editura Pontos, Chişinau, Republica Moldova, 2011, pp. 87-93.  

  

 „Religie şi laicitate în spaţiul public francez”, în Dorin Opriş, Monica Opriş (coord.), Religia şi 
şcoala. Cercetări pedagogice, studii, analize, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011, 
pp. 125-150. 
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 „Reflectarea modelului familiei creştine în documentele disciplinei religie şi în cele ale 
programelor catehetice ale Bisericii Ortodoxe Române pe parcursul anului 2011”, în Dorin 
Opriş, Ioan Scheau (editori), Educaţia din perspectiva valorilor. Studii, analize, sinteze, Editura 
Pontos, Chişinău – Republica Moldova, 2012, pp. 236-246. 

  

 „Prezenţa icoanelor în şcolile publice româneşti. Aspecte ale unei controverse”, în Virgil 
Mândâcanu, Ioan Scheau, Dorin Opriş, (editori), Educaţia din perspectiva valorilor. Idei, 
concepte, modele, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012, pp. 301-312. 

  

 „O perspectivă ortodoxă asupra depresiei. Cauze actuale şi remedii duhovniceşti”, în volumul 
dedicat Tainei Sfântului Maslu Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos (fascicula 11), Editura 
Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2012, pp. 392-421. 

 „În căutarea sensului bolii şi al suferinţei. Perspective catehetice şi teologice”, în Taina 
Sfântului Maslu şi îngrijirea bolnavilor în tradiţia omiletică şi catehetică a Bisericii Ortodoxe 
Române (simpozion anual al profesorilor universitari de Omiletică şi Catehetică din România, 
ediţia a VIII-a, Oradea, 9-10 octombrie 2012), volum coordonat de pr. conf. dr. Miron Erdei, 
Presa Universitară Clujeană, 2012, pp. 112-130. 
 

  „Perspective teologice şi catehetice referitoare la deasa sau rara Împărtăşanie”, în volumul 
Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos (fascicula 13), Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos,  
2014, pp. 276-301. 
 
„Rolul mărturisitor și profetic al Bisericii în societatea de azi. O invitație la dezbatere”, în Anuarul 
Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București, 2014, pp. 295-312. 
 

„Le christianisme et les autres religions dans les manuels roumains d’histoire”, în Studii 
Teologice, nr. 2/2014, pp. 23-38. 
 
„Părintele Dumitru Stăniloae şi mărturisirea credinţei în anii de temniţă (1959-1963)”, în Pr. lect. 
univ. dr. Nicolae Răzvan Stan (editor), Părintele Profesor Dumitru Stăniloae sau consonanţa 
dintre dogmă, spiritualitate şi Liturghie, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, pp. 350-380. 
 
„Domnitorul Constantin Brâncoveanu, de la prinţul aurului la martirul lui Hristos”, în Ortodoxia, nr. 
1/2015, pp. 23-38. 
 
Sfântul Ioan Gură de Aur și arta cuvântului. Provocări și exigențe pentru predica de azi” în 
Ortodoxia, nr. 3/2015, pp. 50-72. 
 
„Criza educaţiei religioase în învăţământul românesc de astăzi. Cauze, provocări şi perspective”, 
în Adrian Lemeni (coordonator), Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de 
Aur, actualizate în relația Biserică-Familie-Școală din contextul contemporan, Editura Basilica, 
2015, pp. 139-174. 
 
Pr. lect. dr. Vasile Crețu, „Educația religioasă a copiilor în opera Sfântului Ioan Gură de Aur”, în 
Octavian Moşin, Ioan Scheau, Dorin Opriş (editori), Educaţia din perspectiva valorilor. Tom VII: 
Summa Theologiae, Editura Eikon, Bucureşti, 2015, pp. 202-209. 
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Pr. lect. dr. Vasile Crețu, „Cateheza a IV-a: Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, și 
a pătimit și S-a îngropat”, în Pr. Adrian Ivan (coordonator), Crezul ortodox în 12 cateheze, Editura 
Mitropolia Olteniei, 2015, pp. 93-118. 
 

Vasile Crețu, Janvier 2016: le cours de religion dans les écoles publiques de Roumanie, publicat 
online pe site-ul www.eurel.info (Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe) 
la adresa http://www.eurel.info/IMG/pdf/2016-ro-religion_ecoles.pdf 

 
Vasile Crețu, „L’éducation religieuse en Roumanie. Les défis du croire pour les jeunes 
d’aujourd’hui”, în Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi (coordonator), Young People in Church & 
Society, vol. 3, Proceedings of 15th International Symposium on Science, Theology and Arts 
(ISSTA 2016), Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2016, pp. 87-118. 
 
Pr. lect. dr. Vasile Crețu, „Cateheza parohială în Arhiepiscopia Bucureștilor. Rezultatele unei 
cercetări recente”, în Î.P.S. prof. univ. dr. Nifon Mihăiță, pr. prof. dr. Marian Vîlciu, pr. conf. dr. 
Petre Comșa (coordonatori), Slujirea catehetică și omiletică a Sfintei Biserici în vederea educării 
religioase a tineretului ortodox, istorie și actualitate. Sf. Mc. Antim Ivireanul, Mitropolit al Țării 
Românești, model al educației prin cultură, Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2016, pp. 32-39. 
 

Pr. lect. dr. Vasile Crețu, „Părintele Gheorghe Calciu, mărturisitorul adevărului în comunism”, în 

Anuarul FTOUB 2017, pp. 156-171. 

 

Pr. lect. dr. Vasile Crețu, „Catehisme ortodoxe românești din secolele XX și XXI. O perspectivă 

analitică și comparativă”, în Pr. prof. dr. Ștefan Buchiu (editor), Lumini de centenar, Editura 

Universității din București, 2018, pp. 227-296. 

 

 Pr. lect. dr. Vasile Crețu, „Cateheza parohială. Modalități de predare a învățăturii ortodoxe către 

tineri”, în vol. Prelegeri pentru cursurile de pregătire în vederea obținerii gradelor profesionale 

clericale (definitivat), Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2018, pp. 201-

228. 

 

Pr. lect. dr. Vasile Crețu, „Contextul religios și catehetic românesc de astăzi. Particularități și 

oportunități”, în Octavian Moșin, Ioan Scheau, Dorin Opriş (editori), Educaţia din perspectiva 

valorilor, Tom XIII: Summa Theologiae, Ed. Eikon, Alba Iulia, 2018, pp. 180-186. 

 

Pr. lect. dr. Vasile Crețu, „Pastorația în mediul rural și cel urban contemporan. O scurtă analiză 

catehetică”, în Dorin Opriş, Ioan Scheau, Octavian Moșin (editori), Educaţia din perspectiva 

valorilor, Tom XIV: Summa Paedagogica, Ed. Eikon, Alba Iulia, 2018, pp. 253-259.       
 

Vasile Cretu, „The Study of Religion in Public Schools of Romania”, in ICERI2018 Proceedings 

(11th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 12-14 November, 

2018, Seville, Spain), pages: 3310-3319, Publication year: 2018, ISBN 978-84-09-05948-5, ISSN 

2340-1095. 

 

 Vasile Cretu, „The religiosity of young people in Romania nowadays”, in ICERI2018 Proceedings 

(11th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 12-14 November, 

2018, Seville, Spain), pages: 3345-3351, Publication year: 2018, ISBN 978-84-09-05948-5, ISSN 

2340-1095. 

http://www.eurel.info/
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Pr. Vasile Crețu, „Vocația pedagogică, omiletică și catehetică a istoricului Teodor M. Popescu”, 

în Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-Laurențiu Nazâru, Ionuț-Alexandru Tudorie (coord.), Biserică 

și Stat. Perspective teologice și istorice. Studii în memoria Părintelui Profesor Adrian Gabor, Editura 

Istros, Brăila, 2019, pp. 577-595. 
 

 

  

Articole publicate  

 „De ce (mai) avem nevoie de Biserica?”, în Comuniunea (Foaie de informare şi întărire 
sufletească a Parohiei Ortodoxe Române din Offenburg, Germania), anul XI, nr. 1, ianuarie-
februarie 2004, p. 2-3.  

  

 „Biserica şi noi”, în Comuniunea (Foaie de informare şi întărire sufletească a Parohiei 
Ortodoxe Romane din Offenburg, Germania), anul XI, nr. 2, martie-aprilie 2004, p. 2-4.   

  

 „Predica la Duminica fiului risipitor”, în Lumina de Duminică din 15.02.2009. 

  

 „Educație și mentalitate”, în Lumina de Duminică din 28.06.09. 

  

 „Discreţia lui Dumnezeu”, în Lumina de Duminică, 23.05.2010. 

  

 „Credinţă, snobism şi relaţii interumane”, în Lumina de Duminică din 6.06.2010. 

  

 „A învăţa să înveţi”, în Lumina de Duminică din 3.10.2010. 

  

 „Învăţământul universitar, între onestitate şi performanţă”, în Lumina de Duminică din 
18.09.2011.  

  

 Colaborator al rubricii „Răspunsuri duhovniceşti” din Ziarul Lumina în zilele de 4,5,6,7 şi 8 
ianuarie 2011. 

  

 Recenzie asupra cărţii Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos (fascicula 10), în Călăuză 
ortodoxă, periodic editat de Arhiepiscopia Dunării de Jos, anul XXII, ianuarie 2012, nr.278, 
p.42. 

  

 „Prescurile de la Gorgani. Impresii de călătorie liturgică în drum spre casă”, în Buletinul 
parohiei Sfântul Ilie - Gorgani, anul XIV, nr. 9 (107), septembrie-octombrie 2012, pp. 6-7. 

  

 „Importanţa botezului pruncilor”, în Ziarul Lumina din 24.11.2012. 

  

 Vasile Creţu & Dorin Opriş, cuvântul înainte cu titlul: „O cercetare modernă despre educaţia 
religioasă într-o societate postmodernă”, în dr. Monica Cuciureanu, Luciana-Simona Velea 
(coord.), Educaţia moral-religioasă în sistemul de educaţie din România, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 2012, pp. 7-8. 
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 „Măreţia simplităţii şi a dragostei în viaţa Maicii Domnului”, în Glasul Adevărului (Publicaţie 
religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXIII, nr.176, august 
2013, pp. 13-17. 

  

 „Pelerinajele din octombrie, dor de sfinţenie şi delicateţe”, în Glasul Adevărului (Publicaţie 
religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXIII, nr. 178, 
octombrie 2013, pp. 9-14. 

  

 „Naşterea Domnului, între paradox şi poluare comercială”, în Glasul Adevărului (Publicaţie 
religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXIII, nr.180, 
decembrie 2013, pp. 19-24. 

  

 Prefaţă la cartea Pr. Gabriel Cernăuţeanu, Hristos şi… viaţa noastră, Bucureşti, 2014, pp. 11-
14. 

  

 „Timpul vieţii noastre: amnezie, povară sau comoară?”, în Glasul Adevărului (Publicaţie 
religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXIV, nr.181, 
ianuarie 2014, pp. 11-15. 

  

 „Praznicul Întâmpinării Domnului, descoperirea gândurilor din multe inimi”, în Glasul 
Adevărului (Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, 
anul XXIV, nr.182, februarie 2014, pp. 14-17. 

   

 „Postul Sfintelor Paşti, răstimp de limpezire şi vindecare”, în Glasul Adevărului (Publicaţie 
religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXIV, nr.183, martie 
2014, pp. 12-17. 

  

 „Valoarea timpului în iureşul vieţii noastre”, în Buletinul parohiei parohiei Sfântul Ilie-Gorgani, 
anul XV, nr. 8 (116), martie-aprilie 2014, pp. 2-3. 

  

 „Învierea Domnului, între frenezie culinară şi pregustare a veşniciei”, în Glasul Adevărului 
(Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXIV, 
nr.184, aprilie 2014, pp. 18-23. 

  

 „Omul contemporan, între imaginea publică şi prezumţia de normalitate”, în Glasul Adevărului 
(Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXIV, 
nr.185, mai 2014, pp. 30-35. 

  

 „Părintele profesor Vasile Gordon: schiţă de portret aniversar”, în Buletinul parohiei Sfântul Ilie 
- Gorgani, anul XV, nr. 9 (117), mai-iunie 2014, pp. 1-2. 

  

 „Sfântul Proroc Ilie, exemplu de credinţă şi curaj”, în Lumina de duminică, 20.07.2014, pp. 2-
3. 
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 „Dragostea de Dumnezeu şi conştiinţa adevărului în viaţa Sfântului Ilie”, în Glasul Adevărului 
(Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXV, 
nr.187, iulie 2014, pp. 21-25. 

  

 „Criza valorilor şi teama de celălalt”, în Buletinul parohiei Sfântul Ilie-Gorgani, anul XVI, nr. 2 
(118), iulie-august 2014, pp. 2-3. 

  

 „Domnitorul martir Constantin Brâncoveanu, contemporanul nostru?”, în Buletinul parohiei 
parohiei Sfântul Ilie-Gorgani, anul XVI, nr. 3 (119), septembrie-octombrie 2014, pp. 2-3, 5. 

  

 „Viața și martiriul Sfinților Brâncoveni, pildă de credință și demnitate”, în Glasul Adevărului 
(Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei), serie nouă, anul XXV, 
nr.189, septembrie 2014, pp. 13-17. 
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 „Cine mai moare azi pentru Hristos? Creștinii, comunitatea religioasă cea mai persecutată de 
pe glob”, în Glasul Adevărului (Publicaţie religioasă editată de Arhiepiscopia Buzăului şi 
Vrancei), serie nouă, anul XXV, nr.190, octombrie 2014, pp. 9-14. 
 

 „Tăria de caracter și compromisul în alegeri”, în Buletinul parohiei Sfântul Ilie-Gorgani, anul  XVI, 
nr. 4 (120), septembrie-octombrie 2014, pp. 2, 6. 
 
„Vocația inedită și integratoare a orei de religie”, în Ziarul Lumina din 29.11.2014 
 
 „Spovedania, treaptă esențială în viața copiilor”, în Ziarul Lumina din 15.12.2014 

 
 „Ora de religie sau istoria religiilor? ”, în Ziarul Lumina (suplimentul Lumina Educației), 9 mai 
2015  

 „Creștinismul, cea mai persecutată religie”, în Lumina de Duminică, 10.05.2015 
 
„Educația religioasă: îndoctrinare sau înnobilare?”, în Ziarul Lumina (suplimentul Lumina 
Educației), 6.06.2015 

 „Ora de religie, de la utilitate la prioritate” în Ziarul Lumina (suplimentul Lumina Educației), 
4.07.2015 

 „Prin joc spre Hristos. Cultură, educație și voie bună sub ocrotirea sfinților”, în Ziarul Lumina 
din 10.09.2015  

 „Educația copiilor dă roade prin puterea exemplului”, interviu în Ziarul Lumina din 21.09.2015 

Membru al Comisiei de evaluare a Concursului Național de materiale didactice pentru ora de 
religie, intitulat „Educaţia religioasă - tradiţie şi actualitate“ (prima ediție), 25 mai 2015, Centrul 
social-cultural „Sfântul Ierarh Nectarie“ din București.  

Referent principal la Manualul de Religie pentru clasa a III-a, cultul ortodox, sem. I și II, Editura 
Corint Educațional, 2015. 

„Cuvânt înainte” la Preot Vladimir-Cătălin Alexa, Ghid pentru spovedania copiilor (7-13 ani), 
Editura Tradiția Românească, București, 2015, pp. 5-11. 

Referent principal la Manualul de Religie pentru clasa a IV-a, cultul ortodox, sem. I și II, Editura 
Corint Educațional, 2016 

„Vademecum omiletic, o nouă și utilă apariție editorială”, în Buletinul parohiei Sfântul Ilie-Gorgani, 
anul  XIX, nr. 1 (126), mai-iunie 2016, p. 8 . 
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  „Învierea Domnului, între festin și regăsire”, în Buletinul parohiei Sfântul Ilie-Gorgani, anul  XIX, 
nr. 1 (126), mai-iunie 2016, pp. 9-11. 

„O nouă carte în sprijinul catehezei ortodoxe”, în Ziarul Lumina din 09.01.2017 (recenzia cărții 
Cateheze pastorale pe înțelesul tuturor, scrisă de pr. prof. dr. Vasile Gordon, vol. II, Editura 
Sophia, 2016) 

„Privirea lui Dumnezeu”, în Ziarul Lumina din 14.04.2017 
 
 Cuvânt înainte la cartea pr. Lect. Univ. Dr. Dorin Opriș, Sinteze, aplicații, teste la Didactica 
religiei, Ed. Eikon, 2018, pp. 9-10. 
 
 Cuvânt înainte la cartea prof. dr. Monica Opriș, Educaţia morală în şcoală, Ed. Eikon, 2018, 
pp. 11-12. 

„De ce copiii au nevoie de spovedanie?”, în Buletinul parohiei Sfântul Ilie-Gorgani, anul  XX, nr. 
2 (132), decembrie 2018, pp. 21-23. 

„Alex, băiatul care culege și vinde urzici”, în Lumina de Duminică, 09.06.2019 

„Sfântul Proroc Ilie, exemplu de credinţă şi curaj”, în Sfântul Proroc Ilie, colecția „Cele mai 
frumoase predici”, volum colectiv îngrijit de Marius Vasileanu, Ed. Lumea credinței, 2019, pp. 
23-35. ISBN 978-606-8756-59-2  

 

Participări la 
simpozioane,        

conferințe, proiecte și 
evenimente culturale 

 

 Participare la Simpozionul „Teodor M. Popescu : teolog, istoric şi mărturisitor al credinţei 
ortodoxe”, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, 19-20 mai 2008 
şi comunicare „Teodor M. Popescu, paradigmă a laicului catehet în Biserică”. 

  

 Participare la simpozionul naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, august 2008, Seminarul 
Teologic Ortodox din Bucureşti. 

  

 Participare la simpozionul internaţional „Statutul religiei şi instrucţia şcolară”, 30-31 oct. 2008, 
Bucureşti. 

  

 Delegat al P.F. Părinte Patriarh Daniel la Simpozionul internaţional Pr. Prof. Dr. Ion Bria. 
Receptarea gândirii sale teologice şi relevanţa acesteia pentru depăşirea impasurilor 
ecumenice şi misionare, Arad, 25-26 februarie 2009. 

  

 Participare la a cincea întâlnire a profesorilor de Omiletică şi Catehetică de la Facultăţile de 
Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţilor româneşti, Cluj-Napoca, 1-2 iunie 2009 unde am 
susţinut comunicarea intitulată „Omilia către tineri a Sf. Vasile cel Mare”. 
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 Susţinerea referatului Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul 
Cezareei Capadociei (†379) şi al celorlalţi sfinţi capadocieni. Consideraţii generale în cadrul 
Conferinţei preoţeşti semestriale din 10 iunie 2009 de la Palatul Patriarhiei, Aula Magna 
„Teoctist Patriarhul”. 

  

 Delegat al P.F. Părinte Patriarh Daniel la manifestarea aniversară prilejuită de împlinirea a 18 
ani de existenţă a ziarului Nine O’Clock (primul cotidian de limbă engleză din România), 8 
octombrie 2009, Hotelul Intercontinental, Bucureşti, unde a citit mesajul P.F. Părinte Patriarh 
Daniel intitulat „Adevăr şi responsabilitate în mass-media”. 

  

 Delegat al P.F. Părinte Patriarh Daniel la Simpozionul naţional „Sfântul Vasile cel Mare şi Sfinţii 
capadocieni”, organizat de Catedra de Teologie Ortodoxă şi Asistenţă Socială a Facultăţii de 
Litere din cadrul Universităţii de Nord din Baia-Mare, Mănăstirea Bârsana, Jud. Maramureş, 
11-13 noiembrie 2009 unde a citit mesajul P.F. Părinte Patriarh Daniel intitulat „O mare lumină 
a Bisericii şi un Sfânt rugător în ceruri”. 

  

 Participare la a şasea întâlnire a profesorilor de Catehetică şi Omiletica de Tismana, 15-16 
nov. 2010 cu comunicarea Şi s-a răstignit în zilele lui Ponţiu Pilat. 

  

 Susţinerea referatului Slujba Sfintei Taine a Botezului: semnificaţie teologică şi existenţială în 
cadrul Conferinţei preoţeşti semestriale din 8 iunie 2011 de la Palatul Patriarhiei, Aula Magna 
Teoctist Patriarhul. 

  

 Susţinerea referatului «Le christianisme et les autres religions dans les manuels roumains 
d’histoire», în cadrul Colocviului internaţional în limba franceză Les traces contemporaines du 
christianisme en Europe en perspective comparée, France-Roumanie-Suisse romande, 21-22 
octombrie 2011, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universităţii din 
Bucureşti (referatul este în curs de publicare). 

  

 Participare la conferinţa Schimbări de paradigmă în ştiinţele educaţiei, din 28-29 octombrie 
2011, Alba Iulia, organizată de Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia în colaborare 
cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. 

  

 Participare la al şaptelea simpozion al profesorilor universitari de Catehetică şi Omiletică din 
România,  Iaşi, 9-10 noiembrie 2011, care avut ca temă Taina Sfântului Botez şi a Sfintei 
Cununii în practica Omiletică şi Catehetică a Bisericii noastre. 

  

 Participant la colocviul internaţional de la Galaţi despre Taina Sf. Maslu şi îngrijirea bolnavilor 
din mai 2012, în cadrul căruia am prezentat comunicarea O perspectivă ortodoxă asupra 
depresiei. Cauze actuale şi remedii duhovniceşti. 

  

 Participant în grupul ţintă din cadrul proiectului „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de 
formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”  POSDRU/87/1.3/S/63709, 
Predeal, 13.09-19.09.2012. 
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 Participant la Simpozionul Naţional Didactica Ariei Curriculare „Om şi Societate”, ediţia I, 
Buzău, 8-10 noiembrie 2013, în cadrul căruia am prezentat comunicarea Controverse şi 
reglementări legislative privind statutul educaţiei religioase din şcolile publice din România în 
perioada 2007-2013. 

   

 Invitat la lucrările sesiunii a XXX-a a cercului pastoral-misionar Comunicare şi Comuniune al 
preoţilor de caritate din unităţile spitaliceşti şi instituţiile de asistenţă socială din Bucureşti. 
Conferinţa a avut loc în ziua de 21.02.2014 la Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din 
Bucureşti, tema propusă spre dezbatere a fost Sensul pedagogic al suferinţei în Taina Sfintei 
Spovedanii.  

  

 Invitat la seara duhovnicească cu tema Sensul pedagogic al suferinţei , care avut loc în data 
de 12.05.2014 la parohia „Sf. Cuv. Antonie cel Mare” din cartierul Titan, Str. Jean Steriadi nr. 
19/A, sector 3, Bucureşti. 
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 Invitat la Simpozionul omagial „Cinstire Sfinţilor Martiri Brâncoveni” care a avut loc în data de 
19 septembrie 2014, în Sala Mare a Consiliului Judeţean Buzău, unde am prezentat 
comunicarea „Receptarea vieții și muceniciei Sfinților Brâncoveni, azi, în plan social, religios 
și moral”.  
 
Susținerea referatului „L’éducation religieuse en Roumanie. Les défis du croire pour les jeunes 
de nos jours”, în cadrul simpozionului Journées d’études de l’Institut de Pédagogie Religieuse, 
Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg,17-18 octombrie 2014. 

 
 Invitat la Congresul național al profesorilor de Catehetică și Omiletică cu tema Științele   
comunicării în procesul pastoral al Bisericii, organizat de către Centrul Arhidiecezan de Diagnoză 
și Cercetare catehumenală, Omiletică și în Pedagogia și Metodologia Religiei (C.A.D.C.O.) din 
Sibiu la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, 7-8 decembrie 2014, în cadrul căruia am 
susținut prelegerea „Propovăduirea lui Dumnezeu astăzi între discurs viu și limbaj de lemn”. 

 
 Am susţinut conferinţa Ora de religie în învţământul românesc. Controverse şi dezbateri publice 
în ultimii 25 de ani în data de 14 ianuarie 2015 la Centrul Sfinţii Petru şi Andrei din Bucureşti. 
 

Participare la colocviul internaţional Les catéchètes dans la mission de l’Eglise, organizat de 
Institutul Catolic din Paris, în perioada 16-22 februarie 2015, cu prezentare de referat. 
  
 În data de 15.03 2015, la Casa de cultură din Voluntari, jud. Ilfov, am susținut conferința 
Provocările tinerilor din perspectivă creștină, organizată de L.T.C.O.R., filiala Voluntari 
 
 Invitat la conferința „De ce Biserica are nevoie de tineri si tinerii au nevoie de biserică?” la 
Parohia „Sf. Cuv. Antonie cel Mare” din cartierul bucurestean Titan, str. Jean Steriadi nr. 19/A, 
sector 3, București în data de 23.03.2015 
 

Am participat în perioada 28-29 aprilie 2015 la Simpozionul Naţional de Pedagogie Creştină 
Repere ale educaţiei creştine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relaţia 
Biserică- Familie-Şcoală din contextul contemporan, care a avut loc la Centrul Național pentru 
Formare Continuă Dumitru Stăniloae, unde am prezentat referatul „Criza educaţiei religioase în 
învăţământul românesc de astăzi. Cauze, provocări şi perspective”. 
 
 Am participat în perioada 6-8 mai 2015 la stagiul de mobilitate Erasmus la Facultatea de teologie 
și studii religioase, Universitatea Catolică din Leuven, Belgia. Prelegerile au totalizat 8 ore și au 
fost centrate pe două teme majore: Educaţia religioasă în sistemele de învăţământ din Europa și 
Ora de religie în şcolile publice româneşti între 1990-2015  
 
Participare la colocviul internațional al Echipei Europene de Cateheză care a avut tema La 
conversion. L’acte, le processus et l’accompagnement, în localitatea Celje (Slovenia) în 
perioada 27 mai-1 iunie 2015 
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Participare la Simpozionul teologic internațional organizat la Galați, de Departamantul Teologic 
al Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie a Universității Dunărea de Jos în perioada 15-16 
iunie 2015, sub genericul „Anul omagial al parohiei și mănăstirii, azi și Anul comemorativ al 
Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii, în Patriarhia Română” 
 
Participare la al VIII-lea Congres Național Hristos împărtășit copiilor care avut loc la Mănăstirea 
Sfânta Cruce – Caraiman în perioada 21-23 septembrie 2015 
 
Participare la Conferința internațională Educatia religioasă - valori, exigențe, finalități organizată 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova în perioada 3-4 noiembrie 2015, unde am 
susținut prelegerea „Situația actuală a orei de religie în România”. 
 
Am participat în perioada 30 martie-4 aprilie 2016 la stagiul de mobilitate Erasmus la Facultatea 
de teologie catolică, Universitatea din Strasbourg, Franța. Prelegerile au totalizat 8 ore și au fost 
centrate pe două teme majore: Educaţia religioasă în sistemele de învăţământ din Europa și Ora 
de religie în şcolile publice româneşti între 1990-2015  
 
Participare la 15-lea Simpozion Internațional de Teologie, Știință și Artă intitulat Tinerii în Biserică 
și Societate, Alba-Iulia, 9-10 mai 2016, unde am susținut prelegerea „Educația religioasă în 
România. Provocările credinței pentru tinerii de azi” (publicată în volumul 3 al simpozionului) 
 
Participare la Simpozionul internațional cu tema Teologie și pedagogie. Identitate specifică și 
responsabilitate comună în actul educației, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a 
Universității Al. I. Cuza din Iași, în perioada 12-14 mai 2016, unde am susținut prelegerea 
„Educația religioasă a tinerilor în România de azi, încotro? Oportunități, modele și provocări” 
 
Participare în perioada 27-30 septembrie 2016 la sesiunea de evaluare a cursanților care s-au 
înscris în modulul intitulat Program de formare pentru cateheți, din cadrul Centrului Ortodox de 
Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa 
Occidentală și Meridională, care a avut loc la Madrid (Spania). În cadrul modulului mai sus 
menționat, am susținut online două cursuri: cateheza patristică (2 martie 2016) și cateheza 
dogmatică (20 aprilie 2016).   

Participare la conferința internațională cu tema Educație religioasă între radicalism și toleranță, 
organizată de Universitatea din București și Universitatea din Viena, care avut loc la București în 
perioada 21-23 octombrie 2016.  
 
Participare în perioada 30 octombrie-1 noiembrie 2016 la Simpozionul profesorilor universitari de 
catehetică și omiletică din România, care a avut loc la Facultatea de teologie ortodoxă și științele 
educației din cadrul Universității Valahia din „Târgoviște”. 
  
Participare la Simpozionul internațional de teologie, istorie, muzicologie și artă, cu tema Educație 
și mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al Tradiției, organizat de Facultatea de 
Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada 13-16 noiembrie 
2016, unde am susținut prelegerea „Religiozitatea tinerilor români : tendințe recente și 
semnificații actuale”. 
 
Am participat în perioada 2-4 mai 2017 la Simpozionul național Familia și provocările ei actuale 
care a avut loc la Craiova, unde am susținut referatul „Revizuirea Constituției României pentru 
definirea familiei: argumente pro și contra”. 
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 Am participat în perioada 10-12 mai 2017 la stagiul de mobilitate Erasmus la Facultatea de 
teologie și studii religioase, Institutl Catolic din Paris, Franta. Prelegerile au totalizat 8 ore. 
 
Participare la colocviul internațional al Echipei Europene de Cateheză în localitatea Madrid 
(Spania), în perioada 30 mai-3 iunie 2017 care a avut tema La famille entre éducation 
chrétienne et proposition de la foi. 
 
Am participat în data de 25 octombrie 2017 la Simpozionul internațional Stat și Societate, 
secțiunea  „Discurs și retorică în societatea contemporană”, care a avut loc la Craiova, unde am 
susținut referatul „Predica în modernitate. Dificultăți și oportunități”. 
 
Participare la Simpozionul internațional de teologie, istorie, muzicologie și artă, organizat de 
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada 6-7 
noiembrie 2017, unde am susținut prelegerea „Limbajul de lemn și propaganda în educația 
copiilor și tinerilor din România comunistă”. 
 
Participare în perioada 29-31 octombrie 2017 la Simpozionul profesorilor universitari de 
catehetică și omiletică din România, cu tema Predicatori şi cateheţi români, mărturisitori în timpul 
regimului comunist. Receptarea misiunii lor în actualitate, care a avut loc la Facultatea de litere, 
istorie și teologie din Timișoara, unde am susținut referatul „Părintele Gheorghe Calciu şi curajul 
mărturisirii lui Hristos în comunism” 
 
Participare în perioada 2-4 octombrie 2017 la Seminarul internațional Predarea Religiei în şcolile 
medii şi în şcolile pe lângă biserici: scopuri, metodică şi rezultate, care a avut loc la Ruse 
(Bulgaria), unde am susținut referatul „Ora de religie în școlile publice românești și cateheza 
parohială în Biserica Ortodoxă Română”. 
 
Participare în data de 10.12.2017 la conferința Chipuri de preoți mărturisitori din ținutul Vrancei, 
în perioada regimului comunist care a avut loc la Casa de Cultură „Mihai Eminescu” din Panciu, 
județul Vrancea, unde am susținut referatul „Prigoana religioasă din România în perioada 1948-
1965”.  
 
Am participat în perioada 24-25 aprilie 2018 la stagiul de mobilitate Erasmus la Facultatea de 
teologie ortodoxă din cadrul Universității «Sfinții Chiril și Metodie» din Veliko-Târnovo (Bulgaria). 
Prelegerile au totalizat 8 ore. 
 
Participare la al XVII-lea Colocviu internațional de studii asupra culturii și spiritualității Muntelui 
Athos care a avut loc la Accademia di Romania, Roma (Italia), în ziua de 12 mai 2018, unde am 
susținut referatul „Contribuția Sfinților Calist și Ignatie Xantopol la dezvoltarea isihasmului”. 
 
Participare la Simpozionul internațional Părintele Profesor Constantin Galeriu – Predicator 
harismatic şi preot misionar. Evocare la împlinirea a 100 de ani de la naștere la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, 12-14 noiembrie 2018, unde 
am prezentat referatul „Darul oratoriei la Părintele Galeriu”  
 
Participare la conferința ICERI 2018 cu referatele The Study of Religion in Public Schools of 
Romania și The religiosity of young people in Romania nowadays, 15-17 noiembrie 2018, Sevilla 
(Spania) 
 
Participare la colocviul internaţional Entendre et proposer l’Évangile avec les jeunes, organizat 
de Institutul Catolic din Paris, în perioada 12-15 februarie 2019. 
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Invitat, alături de prof. dr. Theodor Paleologu, la conferința Ce este predica, moderată de lect. dr. 
Octavian Gordon, care a avut loc în data de 08.01.2019 în Sala Frescelor, Universitatea de 
Arhitecură și Urbanism „Ion Mincu”, București. 
 
Participare la colocviul internațional al Echipei Europene de Cateheză în localitatea Praga 
(Cehia), în perioada 29 mai-3 iunie 2019 care a avut tema L’appel et ses pédagogies dans 
l’Europe contemporaine.  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 


