
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea / Departamentul Teologie Ortodoxă / Teologie 

1.3 Catedra Teologie 

1.4 Domeniul de studii Teologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea MISIUNE ŞI SLUJIRE PASTORALĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  Cunoaşterea, păstrarea şi valorificarea tezaurului creştin - datorie a slujirii pastorale  

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. pr. Vlaicu Patriciu  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. pr. Vlaicu Patriciu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I+II 2.6 Tipul de evaluare Evp 2.7 Regimul disciplinei OP 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)  
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 32 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 2 

3.7 Total ore studiu individual 108  

3.9 Total ore pe semestru 150 

3. 10 Numărul de credite 6 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Actualizarea cunoştinţelor dobândite anterior 

4.2 de competenţe Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor specifice domeniului  

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului 
Prezenţa, în proporţie de 50% la orele de curs 

5.2. de desfăŞurare a 
seminarului/laboratorului 

Prezenţa, în proporţie de 50% la orele de seminar 

 



 

 

                 6. Competenţele specifice acumulate 
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 - Cunoaşterea şi fixarea terminologiei; 

- Cunoaşterea şi fixarea unor concepte: tezaurul creștin, tradiția și tradițiile în viața bisericească, 

dinamica slujirii pastoral-misionare, administrarea, conservarea și folosirea bunurilor de 

patrimoniu ; 

- Evaluarea obiectivă a unor situaţii de facto şi interpretarea de iure, în baza cunoştinţelor dobândite;  

- Elaborarea unor lucrări cu caracter ştiinţific, cu relevanţă practică şi formativă, specifice;  

- Aprofundarea cunoştinţelor dobândite prin elaborarea şi dezvoltarea unor cercetări personale cu 

caracter ştiinţific. 
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- Deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

- Recunoaşterea şi respectul diversităţii de ordin social, cultural şi religios; 

- Identificarea şi rezolvarea de probleme, luarea deciziilor; 

- Aplicarea cunoştinţelor generale în cadrul contextualizat; 

- Relaţionare socială şi comunicare interpersonală eficientă; 

- Promovarea autonomiei şi responsabilităţii personale; 

- Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză. 

  
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

8. Conţinuturi  
 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

 
Observaţii 

 - Tezaurul creștin și dinamica slujirii pastoral-misionare  - 2 ore  

 

 

 

 

 

 

 

expunere, dialog 

euristic  

(curs interactiv) 

 

 - Tradiția și tradițiile în viața bisericească - 2 ore  

 - Problematica autenticității și canonicității elementelor prezentate ca 

făcând parte din tezaurul creștin – 2 ore 

 

 - Criterii de canonicitate pentru valorificarea pastoral-misionară a 

arhitecturii bisericești – 2 ore 

 

 - Criterii de canonicitate pentru valorificarea pastoral-misionară a picturii 

bisericești – 2 ore 

 

 - Criterii de canonicitate pentru valorificarea pastoral-misionară a 

imnografiei și muzicii bisericești – 2 ore 

 

 - Elemente de legislație civilă și bisericească privind administrarea, 

conservarea și folosirea bunurilor de patrimoniu – 2 ore 

 

 - Jurisprudența instanțelor de judecată bisericească privind administrarea, 

conservarea și folosirea bunurilor de patrimoniu - 4 ore 

 

 - Jurisprudența instanțelor seculare privind administrarea, conservarea și 

folosirea bunurilor de patrimoniu – 4 ore 

 

 - Elemente de legislație comparată - la nivel european- privind 

administrarea, conservarea și folosirea bunurilor de patrimoniu – 2 ore 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei - să cunoască terminologie şi concepte; 

- să-şi însuşească bibliografia actuală din domeniul temei tratate; 

- să cunoască legătura dintre lege şi canoane. 

7.2 Obiectivele specifice - să cunoască următoarele concepte: tezaurul creștin, tradiția și tradițiile în 

viața bisericească, dinamica slujirii pastoral-misionare, administrarea, 

conservarea și folosirea bunurilor de patrimoniu; 

- să conştientizeze semnificaţia tezaurului creşin şi dinamica slujirii pastoral-

misionare; 

- să analizeze şi să înţeleagă Tradiția și tradițiile în viața bisericească; 

- să conştientizeze rolul şi importanţa criteriilor de canonicitate pentru 

valorificarea pastoral-misionară a arhitecturii bisericești; 

- să cunoască Elemente de legislație civilă și bisericească privind 

administrarea, conservarea și folosirea bunurilor de patrimoniu; 

- să cunoască jurisprudența instanțelor de judecată bisericească şi seculare 

privind administrarea, conservarea și folosirea bunurilor de patrimoniu; 

- Să cunoască elemente de legislație comparată - la nivel european- privind 

administrarea, conservarea și folosirea bunurilor de patrimoniu. 



 

 

 

Bibliografie: 

 

- †ATENAGORA DE ELEAS, «Tradiţia şi tradiţiile», (trad. de E. Branişte), ST 3-4 (1964) 159-171. 

- ALEXANDRU, B.A., «Izvoarele Ortodoxiei», GB 3-4 (1960) 203-207. 

- BÎRLĂDEANU, M.P., «Obiceiul juridic în pravilele româneşti tipărite», ST 1-2 (1962) 91-105. 

- BRIA, I., «”Tradiţie” şi „dezvoltare” în teologia ortodoxă», O 1 (1973) 18-38. 

- BRIA, I., «Tradiţia şi exigenţele ei», TR 11-12 (1982) 1,4. 

- BRIA, I.,, «Sfânta Scriptură şi Tradiţia. Consideraţii generale», ST 5-6 (1970) 384-405. 

- CARAZA, I., «Sfânta Tradiţie la unii teologi evanghelici actuali şi punctul de vedere ortodox», O 2 (1980) 331-

354. 

- CHIŢESCU, N., «Scriptură, Tradiţie şi tradiţii», O 3-4 (1963) 363-423. 

- COMAN, I.Gh., « Sfânta Tradiţie în lumina Sfinţilor Părinţi», O 2 (1956) 163-190. 

- COMAN, P.Gh., «Problema obiceiului de drept în Sfintele Canoane», ST 5-6 (1969) 399-409. 

- COMAN, V., «Caracterul tradiţiei în Ortodoxie», MA 9-10 (1972) 708-714. 

- CONSTANTINESCU, I., «Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie», GB 5-6 (1972) 533-548. 

- FLORESCU, I.Al., «Tradiţia istorică păstrată de Biserică», GB 1-3 (1977) 132-138. 

- GHEORGHESCU, C., «Tradiţie şi Biserică», GB 3-4 (1969) 303-318. 

- GHOLAM, S., «Obiceiul ca izvor în dreptul romano-bizantin şi în tradiţia patristico-canonică a Bisericii 

Ortodoxe», ST 5-6 (1975) 452-463. 

- HOLSTEIN, H., La Tradition dans l’Église, Paris 1960. 

- ICĂ, I.I., «Sfânta Tradiţie, Cuvântul lui Dumnezeu nescris necesar mântuirii», TR 11-12 (1975) 4. 

- IONESCU, I., «Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie», ST 4 (1991) 57-64. 

- IONIŢĂ, V., «Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărârile Sinoadelor ecumenice», O 2 (1980) 263-274. 

- KLEIN, C., «Tradiţia şi noua orientare a activităţii bisericeşti», MA 11-12 (1970) 839-846. 

- LOSSKY, Vl., «Tradiţie şi tradiţii», ST 7-8 (1970) 585-598. 

- MANOLACHE, A., «Tradiţia dogmatică în Ortodoxie», MB 7-8 (1984) 417-427. 

- MIHĂLŢAN, I., «Tradiţie, Scriptură, Biserică», O 4 (1988) 59-73. 

- PANTEA, N., Legea strămoşească, Bucureşti 1934. 

- PETRESCU, N., «Sfânta Tradiţie», TR 25-28 (1996) 6. 

- POPESCU, T.M., «Sfânta Tradiţie în Biserica Ortodoxă spre deosebire de celelalte Biserici», ST 7-8 (1952) 401-

431. 

- RENE, W., De la coutume dans le Droit canonique, Paris 1928. 

- Roman, Emilian-Iustinian, Miscellanea juris. Îndrumător bibliografic şi canonic-legislativ, Performantica, Iaşi, 

2008. 

- STAN, L., «Pe drumul tradiţiei şi canoanelor ortodoxe», BOR 5-6 (1958) 420-431. 

- STAN, L., «Pe drumul tradiţiei şi canoanelor ortodoxe», BOR 5-6 (1958) 420-431. 

- STAN, L., «Tradiţia pravilnică a Bisericii. Însemnătatea şi folosul cunoaşterii legilor după care se conduce 

Biserica», ST 5-6 (1960) 339-368. 

- STAN, L., «Tradiţia pravilnică a Bisericii. Însemnătatea şi folosul cunoaşterii legilor după care se conduce 

Biserica», ST 5-6 (1960) 339-368. 

- Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2008.  

- STĂNILOAE, D., «Caracterul permanent şi mobil al Tradiţiei», ST 3-4 (1973) 149-164. 

- STĂNILOAE, D., «Concepţia ortodoxă despre tradiţie şi despre dezvoltarea doctrinei», O 1 (1975) 5-14. 

- STĂNILOAE, D., «Primirea tradiţiei în timpul de azi, din punct de vedere ortodox», ST 1-2 (1975) 5-12. 

- STĂNILOAE, D., «Sfânta Tradiţie. Definirea noţiunii şi întinderea ei», O 1 (1964) 47-109. 

- STĂNILOAE, D., «Unitate şi diversitate în Tradiţia ortodoxă», O 3 (1970) 333-346. 

- Stăniloae, Dumitru, Spiritualitatea şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, Craiova, Ed. Mitropoliei Olteniei, 1986. 

- Şesan Valerian, Curs de Drept bisericesc oriental, Cernăuţi, 1942. 

- TODORAN, I., «Esenţa Sfintei Tradiţii şi sensul ei istoric», MA 4-6 (1976) 294-298. 

- VEDERNIKOV, A., «Problema tradiţiei în teologia ortodoxă», (trad. de I. Serafinceanu, după JMP 9 (1961) 42-

49), I, MMS 3-4 (1963) 200-208. 

- VEDERNIKOV, A., «Problema tradiţiei în teologia ortodoxă», (trad. De I. Serafinceanu), II, MMS 7-8 (1965) 391-

402. 

 



 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Elaborarea unor lucrări de seminar adaptate tematicii studiate la 

curs 

expunere, conversaţie 

(curs interactiv) 

 

Bibliografie: 

 

- †ATENAGORA DE ELEAS, «Tradiţia şi tradiţiile», (trad. de E. Branişte), ST 3-4 (1964) 159-171. 

- ALEXANDRU, B.A., «Izvoarele Ortodoxiei», GB 3-4 (1960) 203-207. 

- BÎRLĂDEANU, M.P., «Obiceiul juridic în pravilele româneşti tipărite», ST 1-2 (1962) 91-105. 

- BRIA, I., «”Tradiţie” şi „dezvoltare” în teologia ortodoxă», O 1 (1973) 18-38. 

- BRIA, I., «Tradiţia şi exigenţele ei», TR 11-12 (1982) 1,4. 

- BRIA, I.,, «Sfânta Scriptură şi Tradiţia. Consideraţii generale», ST 5-6 (1970) 384-405. 

- CARAZA, I., «Sfânta Tradiţie la unii teologi evanghelici actuali şi punctul de vedere ortodox», O 2 (1980) 331-

354. 

- CHIŢESCU, N., «Scriptură, Tradiţie şi tradiţii», O 3-4 (1963) 363-423. 

- COMAN, I.Gh., « Sfânta Tradiţie în lumina Sfinţilor Părinţi», O 2 (1956) 163-190. 

- COMAN, P.Gh., «Problema obiceiului de drept în Sfintele Canoane», ST 5-6 (1969) 399-409. 

- COMAN, V., «Caracterul tradiţiei în Ortodoxie», MA 9-10 (1972) 708-714. 

- CONSTANTINESCU, I., «Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie», GB 5-6 (1972) 533-548. 

- FLORESCU, I.Al., «Tradiţia istorică păstrată de Biserică», GB 1-3 (1977) 132-138. 

- GHEORGHESCU, C., «Tradiţie şi Biserică», GB 3-4 (1969) 303-318. 

- GHOLAM, S., «Obiceiul ca izvor în dreptul romano-bizantin şi în tradiţia patristico-canonică a Bisericii 

Ortodoxe», ST 5-6 (1975) 452-463. 

- HOLSTEIN, H., La Tradition dans l’Église, Paris 1960. 

- ICĂ, I.I., «Sfânta Tradiţie, Cuvântul lui Dumnezeu nescris necesar mântuirii», TR 11-12 (1975) 4. 

- IONESCU, I., «Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie», ST 4 (1991) 57-64. 

- IONIŢĂ, V., «Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărârile Sinoadelor ecumenice», O 2 (1980) 263-274. 

- KLEIN, C., «Tradiţia şi noua orientare a activităţii bisericeşti», MA 11-12 (1970) 839-846. 

- LOSSKY, Vl., «Tradiţie şi tradiţii», ST 7-8 (1970) 585-598. 

- MANOLACHE, A., «Tradiţia dogmatică în Ortodoxie», MB 7-8 (1984) 417-427. 

- MIHĂLŢAN, I., «Tradiţie, Scriptură, Biserică», O 4 (1988) 59-73. 

- PANTEA, N., Legea strămoşească, Bucureşti 1934. 

- PETRESCU, N., «Sfânta Tradiţie», TR 25-28 (1996) 6. 

- POPESCU, T.M., «Sfânta Tradiţie în Biserica Ortodoxă spre deosebire de celelalte Biserici», ST 7-8 (1952) 401-

431. 

- RENE, W., De la coutume dans le Droit canonique, Paris 1928. 

- Roman, Emilian-Iustinian, Miscellanea juris. Îndrumător bibliografic şi canonic-legislativ, Performantica, Iaşi, 

2008. 

- STAN, L., «Pe drumul tradiţiei şi canoanelor ortodoxe», BOR 5-6 (1958) 420-431. 

- STAN, L., «Pe drumul tradiţiei şi canoanelor ortodoxe», BOR 5-6 (1958) 420-431. 

- STAN, L., «Tradiţia pravilnică a Bisericii. Însemnătatea şi folosul cunoaşterii legilor după care se conduce 

Biserica», ST 5-6 (1960) 339-368. 

- STAN, L., «Tradiţia pravilnică a Bisericii. Însemnătatea şi folosul cunoaşterii legilor după care se conduce 

Biserica», ST 5-6 (1960) 339-368. 

- Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2008.  

- STĂNILOAE, D., «Caracterul permanent şi mobil al Tradiţiei», ST 3-4 (1973) 149-164. 

- STĂNILOAE, D., «Concepţia ortodoxă despre tradiţie şi despre dezvoltarea doctrinei», O 1 (1975) 5-14. 

- STĂNILOAE, D., «Primirea tradiţiei în timpul de azi, din punct de vedere ortodox», ST 1-2 (1975) 5-12. 

- STĂNILOAE, D., «Sfânta Tradiţie. Definirea noţiunii şi întinderea ei», O 1 (1964) 47-109. 

- STĂNILOAE, D., «Unitate şi diversitate în Tradiţia ortodoxă», O 3 (1970) 333-346. 

- Stăniloae, Dumitru, Spiritualitatea şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, Craiova, Ed. Mitropoliei Olteniei, 1986. 

- Şesan Valerian, Curs de Drept bisericesc oriental, Cernăuţi, 1942. 

- TODORAN, I., «Esenţa Sfintei Tradiţii şi sensul ei istoric», MA 4-6 (1976) 294-298. 

- VEDERNIKOV, A., «Problema tradiţiei în teologia ortodoxă», (trad. de I. Serafinceanu, după JMP 9 (1961) 42-

49), I, MMS 3-4 (1963) 200-208. 

- VEDERNIKOV, A., «Problema tradiţiei în teologia ortodoxă», (trad. De I. Serafinceanu), II, MMS 7-8 (1965) 391-

402. 
 



 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conţinuturile disciplinei sunt elaborate prin consultarea directă cu comunitatea academică, în conformitate cu 
hotărârile Sfântului Sinod al BOR şi în urma feed-back-ului din partea angajatorilor. 

 

 
 

 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 
 
10.4 Curs 

Elaborarea unei lucrări de minim 10 

pagini 

 

Colocviu 80%  

   
 
10.5 Seminar/laborator 

activitate şi participare activă la 

seminar 

expunere şi discuţie 20%  

   
10.6 Standard minim de performanţă 

Însuşirea minimă (concepte generale, fundamentale) a materiei în vederea obţinerii notei 5 (cinci) şi a numărului 

de credite aferente.  

  
 

 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

25.09.2020 Conf. dr. pr. Vlaicu Patriciu                        Conf. dr. pr. Vlaicu Patriciu 

 

Data avizării în Departament                                      Semnătura Director departament 

01.10.2020 ............... .............................. 
 


