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Numele şi prenumele    IVAN ADRIAN 
Data şi locul naşterii - 14 octombrie 1974, Bîcleş, Mehedinţi 
Starea civilă-căsătorit 
Copii-un băiat 
 
Date de contact 
telefon: 0351 411 490 
mobil: 0754 035 900 
email: pr_adrianivan@yahoo.com 
  
Studii 
·        gimnaziale – Şcoala Generală Bîcleş, Mehedinţi 
·        liceale – Seminarul Teologic „Sf. Grigorie Teologul” din Craiova 
·        universitare – Universitate din Craiova, Facultatea de Teologie, specializarea Pastorală, 
forma de învăţământ – zi. 
 
Studii postuniversitare 
·        studii aprofundate – Facultatea de teologie din Craiova, specializarea Doctrină şi Cultură, 
cursuri de zi. 
·        studii doctorale: 
o   cursuri de doctorat la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie „Patriarhul 
Justinian”, domeniul Teologie, specializarea Catehetică – Omiletică. 
o   cursuri de doctorat la Universitatea Aristotel din Salonic, Grecia, Facultatea de Teologie, 
specializarea Dogmatică. 
 
Stagii de pregătire 
·        curs de limba şi cultura italiană la Universitatea Dante Alighieri din Reggio Calabria, Italia. 
 
·        curs de limba si cultura elenă la Universitatea Aristotel din Salonic, Grecia. 
 
Lucrări 
·         „Raţiunile divine şi rolul lor în cunoaşterea lui Dumnezeu în învăţătura Sfântului Maxim 
Mărturisitorul” – teză de licenţă 
·        „Învăţătura despre unirea celor două naturi în Iisus Hristos înaintea sinodului III Ecumenic 
de la Efes (431)” – teză studii aprofundate 
 
În pregătire: 
·        „Importanţa rugăciunii în educaţia creştină” – teză de doctorat 
·        „Φύση και γνώµη στη διδασκαλία του Αγίου Μαξίµου του Οµολογητού” - ”Fire şi 
«gnomi» în învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul – teză de doctorat 
·        Taina Sfântului şi Marelui Mir – în colaborare 
  



 
Traduceri 
·        Nikolaos Ludovikos, Psihanaliza şi teologia ortodoxă – traducere din limba neogreacă, în 
pregătire 
  
Articole publicate 
·        „Rugăciunea – temei al educaţiei creştine, după învăţătura Bisericii”, în Almanahul 
bisericesc al Apiscopiei Sloboziei şi Călăraşilor, anul 2003, pp. 25-35. 
·        „Atitudinea Bisericii faţă de cei întemniţaţi, în misiunea ei învăţătorească”, în Analele 
Universităţii din Craiova, seria Teologie, anul VIII, nr. 11/2003, pp. 348-367. 
·        „Principii ale educaţiei creştine în Liturghia Sfântului Vasile cel Mare”, în Analele 
Universităţii din Craiova, seria Teologie, anul IX, nr. 12/2004, pp. 320-333. 
 
Concursuri – premii 
·        premiul I şi Premiul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei la Concursul naţional studenţesc de 
muzică bizantină, secţia interpretare, organizat de Academia de Arte „George Enescu”, Iaşi 
1995. 
  
Activitate 
·        profesor de religie la Şcoala nr. 32 din Craiova 
·        preot misionar la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova 
·        inspector eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei în Biroul de asistenţă religioasă pentru 
instituţiile bugetare 
·        lector universitar la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova 
  
Limbi străine 
·        Neogreacă – avansat 
·        Franceză – mediu 
·        Italiană – mediu 


