
Participări la conferinţe, congrese şi simpozioane naţionale 
şi internaţionale

1). 1-5 martie 1999 -  participare  la  conferinţa  „Europa  ca  provocare  pentru  
Biserici“, Bruxelles, Belgia.

2). 22-25 noiembrie 1999 - participare  la  consultaţia  cu tema  „Aspecte  culturale  în 
dialogurile  şi  întâlnirile  ortodoxo-protestante“,  Hannover 
(Germania), organizată de Conferinţa Bisericilor Europene. 

3). 13-17 martie 2000 - participare la seminarul „Sarcina comună a Bisericilor din  
Europa  pentru  misiune“,  Bad  Herrenalb  (Germania), 
organizat de Conferinţa Bisericilor Europene.

4). 7-12 octombrie 2000 - participare la cea de-a 9-a întâlnire  în cadrul  dialogului 
teologic  bilateral  dintre  Biserica  Ortodoxă  Română  şi 
Biserica  Evanghelică  din  Germania,  în  Herrnhut 
(Germania),  cu  tema:  „Biserica  şi  responsabilitatea  ei  
politico-socială astăzi“. 

5). 21-27 februarie 2001 - Geneva –  participare  la  un seminat  de  o  săptămână  cu 
tema  Istoria  şi  organizarea  Consiliului  Ecumenic  al 
Bisericilor şi a Conferinţei Bisericilor Europene.

6). 20 martie- 2 aprilie 2001 - participare la o excursie  de studii  organizată  de catedra 
Istoria  şi  Teologia  Răsăritului  Creştin  a  Facultăţii  de 
Teologie Protestantă din Erlangen, sub îndrumarea prof. dr. 
Karl Christian Felmy în Israel şi Egipt, unde am susţinut o 
serie de referate legate de istoria creştinismului în această 
zonă.

7). 16-18 noiembrie 2001 -  am  participat  la  conferinţa  internaţională  cu  tema: 
"Bisericile  din  România  ca  punţi  de legătură  între  Est  şi 
Vest"  în  Reimlingen  (Germania),  conducând  o  grupă  de 
discuţii pe această temă.

8). 27-30 iunie 2002 - am participat la lucrările celei de-a IX-a Adunări Generale 
a Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, ţinută la Palatul 
Parlamentului din Bucureşti.

9). 4-7 iulie 2002 -  am  participat  la  prima  Consultaţie  a  Facultăţilor  de 
Teologie din Europa, ţinută la Graz (Austria), care a avut ca 
temă "Viitorul teologiei în Europa".

10). 19-26 septembrie 2002 - participare  la  "Dialogul  tânăr"  dintre  Biserica  Ortodoxă 
Română  şi  Biserica  Evanghelică  din  Germania  cu  tema 
"Misiunea Bisericii", ţinut la Edemissen (Germania), unde 
am susţinut referatul cu tema: "Câteva reflecţii cu privire la  
raportul dintre misiune şi ecumenism"

11). 10-14 noiembrie 2002 -  participare  la  congresul  internaţional  Ioan  G.  Coman, 
Bucureşti,  unde  am  tradus  şi  prezentat  studiul  prof.  dr. 
Gottfried Seebaß, „Regulile hermeneutico-teologice ale lui  



Luther cu privire la Părinţii Bisericii, în disputa cu Caspar  
von Schwenckfeld“.

12). 14- 20 noiembrie 2002 - participare la cea de-a 10-a întâlnire în cadrul dialogului 
teologic  bilateral  dintre  Biserica  Ortodoxă  Română  şi 
Biserica  Evanghelică  din  Germania,  în  Cluj-Napoca,  cu 
tema: „Fiinţa şi unitatea Bisericii lui Hristos – diversitatea  
Bisericilor în istorie“. 

13). 16-18 octombrie 2003 - participare la Seminarul „Teologie şi Politică“, organizat 
de Fundaţia Konrad Adenauer,  unde am susţinut referatul 
„Creştinism şi  Imperiu.  "Teologia   politică"  de  la  Meliton  de  
Sardes la Augustin“.

14). 9-14 noiembrie 2003 - participare la congresul internaţional  Dumitru Stăniloae, 
Bucureşti,  unde  am  tradus  şi  prezentat  studiul  prof.  dr. 
Jürgen  Moltmann,  „Rolul  teologiei  în  universităţile  de  
stat“.

15). 8-10 septembrie 2003 - participare la primul congres al Facultăţilor de Teologie 
Ortodoxă din România la Durău. 

16). 17-18 mai 2004 - participare la colocviul internaţional cu tema "Schisma din 
1054.  Consideraţii  ecleziologice,  istorice  şi  ecumenice", 
organizat  de  Facultatea  de  Teologie  din  Arad,  unde  am 
susţinut referatul cu tema "Urmările Schismei de la 1054  
pentru  dialogul  dintre  reformatori  şi  ortodocşi"  şi  am 
moderat o şedinţă a colocviului.

17). 18-19 iunie 2004 -  participare  la  sesiunea  anuală  a  Comisiei  de  istorie 
ecleziastică comparată ţinută la Focşani cu ocazia împlinirii 
a 500 de ani de la moartea voievodului Ştefan cel Mare şi 
Sfânt  unde  am  susţinut  referatul  cu  tema  "Despot  Vodă 
(1561-1563) - un domn protestant pe tronul Moldovei lui  
Ştefan cel Mare şi Sfânt"

18). 26-29 mai 2005 -  participare  la  Conferinţa  teologică  internaţională  - 
Biserica şi societatea contemporană, Ruse (Bulgaria), 26 – 
29  mai  2005,  unde  am  prezentat  referatul  „Misiunea 
bisericească - Liturghia după Liturghie“

19). 25-28 septembrie 2005 - participare la cel de-al doilea Congres al Facultăţilor de 
Teologie Ortodoxă din România

20). 27-29 octombrie 2005 - am participat la simpozionul „De la gândirea teologică la 
acţiunea  socială  –  realitatea  românească  şi  standardele 
europene“,  ţinut  la  Durău,  unde  am  prezentat  conferinţa 
„Ecclesia in saeculo. Reflecţii pe marginea ethosului social  
al creştinismului antic“.

21). 14-17 noiembrie 2005 -  participare  la  congresul  „Învăţătura  eshatologică  a 
Bisericii“,  organizat  de  Comisia  Teologică  a  Sfântului 
Sinod al Bisericii  Ortodoxe Ruse, ţinut la Moscova, unde 
am prezentat  referatul:  „History  and  Eschatology  in  Old  
Syrian Christianity“.

22). 1-7 aprilie 2006 - participare la cea de-a 11-a întâlnire în cadrul dialogului 
teologic  bilateral  dintre  Biserica  Ortodoxă  Română  şi 



Biserica Evanghelică din Germania, în Eisenach (Turingia), 
unde am susţinut referatul  „Das Erbe der  Ökumenischen  
Konzilien  im  Kultus,  in  der  Ikonographie  und  im  
kanonischen Recht der Orthodoxen Kirche“.

23). 19-21 mai 2006 - participare la simpozionul „1600 de ani de la urcarea pe 
tron  a  împăratului  Constantin  cel  Mare“,  la  mânăstirea 
Tismana,  organizat  de  Comisia  Naţională  de  Istorie 
Ecleziastică  Comparată,  unde  am  susţinut  referatul 
„Gândirea  religioasă  constantiniană  oglindită  în  textele  
referitoare la controversa donatistă“.

24). 15-18 octombrie 2006 -  participare  la  colocviul  „Tările  Române  şi  Locurile 
Sfinte“,  organizat  de  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă 
Bucureşti în Palatul Patriarhal.

25). 6-7 noiembrie 2006 -  participare  la  Conferinţa  interdisciplinară  Healing  of 
Memories,  organizată  de  Comuniunea  Bisericilor 
Protestante  din  Europa  la  Institutul  Teologic  Romano-
Catolic din Bucureşti. 

26). 12-14 noiembrie 2006 - participare la congresul internaţional „Sfântul Ioan Gură 
de Aur,  exeget  al  dumnezeieştilor  scripturi“,  organizat  de 
Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  Bucureşti  în  Palatul 
Patriarhal.

27). 5-8 decembrie 2006 - participare la Conferinţa teologică: Cruzimea – faţa urâtă  
a violenţei, organizată de Consiliul Ecumenic al Bisericilor, 
în Crêt-Bérard, Elveţia.

28). 18-22 mai 2007 -  participare  la  întrunirea  anuală  a  comisiei  Bisericile  în 
Dialog a Conferinţei Bisericilor Europene, Volos, Grecia.

29). 26-29 iunie 2007 -  participare  la  Conferinţa  Internaţională  Healing  of 
Memories  în  Romania,  organizată  de  Comuniunea 
Bisericilor  Protestante  din  Europa  la  Institutul  Teologic 
Romano-Catolic din Bucureşti.

30). 13-14 noiembrie 2007 - participare la Adunarea Generală Aidrom, Târgu-Mureş, 
unde  au  susţinut  referatul  Evaluarea  celei  de-a  treia  
Adunări Ecumenice Europene, Sibiu 2007.

31). 14-17 noiembrie 2007 -  participare  la  simpozionul  internaţional  Identităţi 
confesionale  în Europa Central-Orientală,  sec.  XVII-XXI, 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, unde am susţinut 
referatul  Descrierea  de  călătorie  a  lui  Johannes  Wild.  
Reflecţii despre identitatea unui creştin captiv. 

32). 4-5 martie 2008 - participare la conferinţa internaţională Asistenţa spirituală 
a  bolnavului  moribund.  Abordare  ortodoxă,  Mânăstirea 
Christiana, Bucureşti.

33). 27-30 martie 2008 - participare la cea de-a doua Consultaţie teologică Porvoo – 
Biserica Ortodoxă, Mânăstirea Sâmbăta de Sus. 

34). 10-11 aprilie 2008 -  participare  la  Consultaţia  teologică  dintre  Biserica 
Evanghelică  din  Germania  şi  Biserica  Ortodoxă  Română 
„Orice  diaconie  începe  de  la  Altar...“,  Neuendettelsau, 



Germania, unde am susţinut referatul „Asistenţa socială în  
istoria  Bisericii,  din  perspectiva  Bisericii  Ortodoxe  
Române“.

35). 19-20 mai 2008 - participare la simpozionul „Teodor M. Popescu – teologul, 
istoricul, mărturisitorul“, organizat de catedra de Teologie 
Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, unde 
am  susţinut  referatul  „Provocările  profesorului  T.  M.  
Popescu pentru teologia istorică contemporană“.

36). 23-27 iunie 2008 -  participare  la  consultaţia  referitoare  la  dialogurile 
ecumenice dintre Biserica Ortodoxă şi bisericile protestante, 
organizată  de  Conferinţa  Bisericilor  Europene,  München, 
Germania, unde am susţinut referatul „Evaluarea dialogului  
teologic Biserica Ortodoxă Română şi EKD (1979-2006)“.

37). 12 – 19 iulie 2008 -  participare  ca  membru  al  grupului  de  redactare  a 
documentului  Ecumenical  International  Peace  
Convocation, din partea Faith and Order, în Nadi (Insulele 
Fiji).

38). 17-18 septembrie 2008 -  participare  la  workshopul  CNCSIS,  cu  tema  Religie  şi  
politică în lumea contemporană, organizat la Colegiul Noua 
Europă  Bucureşti,  unde  am  susţinut  referatul:  Rigoare 
confesională şi ecumenism. 

39). 19-22 septembrie 2008 -  participare  ca  membru  al  grupului  de  redactare  a 
documentului  Ecumenical  International  Peace  
Convocation,  din  partea  Faith  and  Order,  în  Hamburg 
(Germania).

40). 2-4 octombrie 2008 -  participare  la  întrunirea  anuală  a  Comisiei  Române  de 
Istorie şi Studiu al Creştinismului, dedicată Luminii vieţii şi 
operei Sfântului Vasile cel Mare, unde am susţinut referatul: 
Eshatologie  inaugurată  în  teologia  liturgică,  socială  şi  
monahală a Sfântului Vasile cel Mare, Mânăstirea Cernica.

41). 23-26 septembrie 2009 -  participare  la Simpozionul  internaţional  de la Aachen – 
1200 de ani de la Sinodul de la Aachen (809). Filioque în 
discuţia  ecumenică  contemporană  -,  organizat  de 
Universitatea din Wuppertal şi Academica Catolică Aachen, 
participând la podiumul final de evaluare. 

42). 15-17 septembrie 2009 - participare la Simpozionul internaţional – Dumnezeu Tatăl 
şi viaţa Preasfintei Treimi, Bucureşti, Patriarhia Română, în 
calitate de traducător din limba germană.  


