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 STUDII 

1. Studii secundare 

 1980 - 1985:  Liceul de filologie-istorie „Octavian Goga” din Sibiu 
 3 iul. 1985:    am obţinut diploma de Bacalaureat 

2. Studii universitare:     

 1986 - 1990: Institutul Teologic Universitar din Sibiu 
 25 iun. 1990: am obţinut diploma de Licenţă în Teologie 

3. Studii post-universitare şi Burse:     

  iul. 1992: o lună - bursă de documentare la „The College of the Resurection” din 
Mirfield, colegiu afiliat Universităţii din Leeds (Marea Britanie) 

 1992 - 1994: Studii de master la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii din 
Viena (Austria) - Bursă oferită de Conferinţa Episcopilor Catolici din Austria 

 12 dec. 1994:  am obţinut titlul de Master în Teologie    
 1994 - 1996: Studii de doctorat la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii din 

Viena (Austria) - Bursă oferită de Conferinţa Episcopilor Catolici din Austria 
 19 dec. 1996:  am obţinut titlul de Doctor în Teologie    
 16 iun. 1997: am obţinut Atestatul de echivalare a Diplomei de Doctor în Teologie din 

partea Ministerului Învăţământului, Direcţia pentru integrare europeană, Seria B, Nr. 
0000361. 

 1997 - 2004: stagii lunare de documentare arhivistică în Departamentele Arhivei 
Austriece de Stat din Viena 

 octombrie 2005: înscris la cursurile de doctorat din cadrul Facultăţii de Istorie şi 
Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, la catedra de Istoria 
Modernă a României (conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Nicolae Bocşan, rectorul 
Universităţii) 



ACTIVITATE PROFESIONALĂ ȘI DIDACTICĂ 

  oct. 1996: asistent titular la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad 

 feb. 1999: lector titular la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad 

 feb. 2000: secretar ştiinţific la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel 
Vlaicu” din Arad 

 mart. 2005: conferenţiar titular la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad 

 oct. 2005: lector (prin cumul), la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti 

 oct. 2006: conferenţiar titular la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti 

Cursuri şi seminarii de Istoria Bisericii Ortodoxe Române  

  Rolul prelegerilor susţinute este de a evidenţia aportul fundamental al Bisericii 
Ortodoxe Române la conturarea istoriei românilor în genere şi de a preciza punctele 
esenţiale ale spiritualităţii româneşti ortodoxe de-a lungul timpului, în spaţiul nord -
dunărean. 

 Urmăresc să familiarizez pe studenţi cu metoda ştiinţifică de cercetare şi cu gândirea 
istorică - critică. Încercăm să abordăm marile problematici de fond, care să-i ajute să 
înţeleagă complexitatea evenimentelor istorice bisericeşti într-un anumit cadru istoric 
dat. 

 Coordonez elaborarea lucrărilor de licenţă şi de disertaţie, îndemnându-i pe studenţi şi 
masteranzi, să utilizeze bogatele bibliografii de istorie bisericească românească şi 
colecţiile de documente publicate sau aflate încă, nepublicate, în arhivele localităţilor, 
parohiilor şi episcopiilor. 

 Având în vedere sarcinile şi exigenţele misiunii Bisericii Ortodoxe Române în epoca 
contemporană, am recomandat ca subiectele tratate în cadrul lucrărilor de licenţă să 
acopere teme de profil ştiinţific, care să scoată în evidenţă aportul şi meritul ierarhilor, 
al clerului şi al credincioşilor români ortodocşi în soluţionarea problemelor cu care a 
fost confruntată Biserica din epoca lor. 

ACTIVITATE RELIGIOASĂ 

La 6 ianuarie 1997, am fost hirotonit diacon onorific pe seama parohiei “Valea Aurie” din 
Sibiu, de Înalt Prea Sfinţitul Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Transilvaniei. 

La 22 februarie 2004, am fost hironit preot onorific pe seama capelei Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Arad, de Înalt Prea Sfinţitul Dr. Serafim Joantă, Mitropolit al românilor ortodocşi 
din Germania, Europa Centrală şi de Nord, din încredinţarea P.S. Dr. Timotei Seviciu, 
Episcopul Aradului. Slujba de hirotonie a fost săvârşită în biserica parohiei româneşti ortodoxe 
din Viena. 

Începând cu data de 01.09.2006, am fost încadrat ca preot II la PAROHIA ALBĂ, Protoieria 
II – Bucureşti, iar de la 01.04.2008, ca preot paroh la aceeaşi parohie. 
�


