Pr. Conf. univ. dr. Picu-Nelu OCOLEANU
Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea din Craiova
Data şi locul naşterii: 15. 01. 1974, com. Urzica, jud. Olt
Stare civilă: căsătorit (12. 01. 2003) cu Ana Ocoleanu (născută Petraş)
Preot ortodox din 04. 02. 2008
E-mail: ocoleanu@yahoo.de

Membru în:
1.Consiliul Profesoral al Facultăţii de Teologie din Craiova
2.Societas ethica. European Society for Research in Ethics, Lausanne, Elveţia
3.Institutul „Inter” Cluj-Napoca-Sibiu-Craiova-Bucureşti-Chişinău. Sunt director al biroului de la
Craiova al Institutului „Inter”
4.Comitetul redacţional al revistei „Mitropolia Olteniei”, Craiova
5.Board-ul ştiinţific al Editurii „Christiana” din Bucureşti

Doctorat :
Doctor în Teologie al Universităţii Erlangen-Nürnberg (2001) cu calificativul “magna cum
laude”.
Titlul tezei de doctorat: „Politische Mahlzeiten und Gesellschaftsverträge. Eine theologische
Topographie der Öffentlichkeit”.
Coordonatorul tezei de doctorat: Prof. Univ. Dr. Hans G. Ulrich
Coreferenţi: Prof. Dr. Karl Christian Felmy (Univ. Erlangen-Nürnberg) şi Prof. Dr. Wolfgang
Schoberth (Univ. Bayreuth).
Teza de doctorat a fost publicată cu titlul: „Minima Moralia Eucharistica. Eine theologische
Pathologie der Öffentlichkeit”, Lit Verlag, Münster-Hamburg-London 2007, 280 pp., 978-38258-9932-5.

Studii:

1997-2001: doctorand la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” şi la Facultatea de Teologie a
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Bursier al Bisericii evanghelice din
Germania (Diakonisches Werk der EKD).
1996-1997: studii aprofundate la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” a Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu.
1995-1997: studii de filozofie la Facultatea de Filozofie a Universităţii Bucureşti.
1995-1996: curs intensiv de limba germană la Institutul Teologic Protestant cu predare în limba
germană din Sibiu.
1992-1996: studii de teologie la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova.
1992: bacalaureatul la Liceul Teoretic (actualmente: Colegiul Naţional) „Ion Minulescu” din
Slatina (jud. Olt).

Activitate didactică:
Din 2008: conferenţiar universitar la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova.
Din 2005:

lector universitar la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova.

2002-2004: ‚Gastdozent’ (docent şi cercetător ospete) la Institutul de Teologie
Sistematică/Etică al Facultăţii de Teologie a Univ. Erlangen-Nürnberg (Germania).
Din 2001:

asistent universitar la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova.

1999-2001: preparator la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova.
1996-1997: profesor titular de religie la Şcoala generală nr. 3 din Slatina.
1993-1995: profesor suplinitor de religie la Şcoala generală nr. 30 din Craiova.

Activitatea ştiinţifică:
1. Cărţi publicate:
Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teologice la o nouă cultură a legii, Editura Mitropoliei
Olteniei, Craiova 2004, 220 pp. (carte aflată în proces de reeditare la Ed. Christiana din
Bucureşti).
Minima Moralia Eucharistica. Eine theologische Pathologie der Öffentlichkeit, Lit Verlag,
Münster-Hamburg-Berlin-London 2007, 280 pp.
Viaţă liturgică şi etos comunitar. Preliminarii la o teologie socială ortodoxă, Editura Mitropolia
Olteniei, Craiova 2007 (împreună cu Radu Preda), 298 pp.

Harisma filozofiei duhovniceşti. Introducere în genealogia teologică a monahismului creştin, Ed.
Christiana, Bucureşti 2008.
Iisus Hristos Mijlocitorul. Sensul diaconal al eticii sociale ortodoxe. Ed. Christiana, Bucureşti
2008.

2. Articole şi studii publicate în reviste şi volume colective:
Dimensiunea teologică a zidirii lui Dumnezeu sau despre cum toate lucrurile bune încep şi se
sfârşesc acasă, în Analele Universităţii din Craiova, seria Teologie (AUCteol) II (1997), nr. 2,
pp. 130-135.
Etică economică sau morală a economiei de piaţă?, în: Analele Universităţii din Craiova, seria
Teologie (AUCteol) III (1998), nr. 3, pp. 99-108.
Valorile economice în viaţa Bisericii primare, în: Analele Universităţii din Craiova, seria
Teologie (AUCteol) IV (1999), nr. 4, pp. 101-121.
Diaconie fără diaconat? Pledoarie pentru restaurarea caracterului sacramental al lucrării
diaconale, în: Mitropolia Olteniei (MO) LVI (2004), nr. 1-4, pp. 74-88.
Bioetica în deschidere metafizică. Pentru o nouă articulare epistemologică a reflecţiei etice, în:
Mitropolia Olteniei (MO), LVI (2004), nr. 5-8, pp. 46-54.
Instrumentalizarea cuvântului sau de la ‚alchimia euharistică’ la clonarea umană. Consideraţii cu
privire la genealogia teologică a tehnologiei genetice, în: Mitropolia Olteniei (MO), LVI (2004),
nr. 9-12, pp. 58-71.
Europa als Patria. Zur näheren Bestimmung eines kritischen Konzeptes des Politischen, în: vol.
Stefan Heuser; Hans G. Ulrich(ed.), Pluralism in Europe – One Law? One Market? One Culture?
/ Pluralismus in Europa? Ein Recht? Ein Markt? Eine Kultur?, Lit Verlag, Münster-HamburgLondon 2005, pp. 67-86; precum şi în: Jahresbericht/Annual der Societas ethica (Ljubljana)
2004, pp. 137-155.
Taina dreptăţii lui Dumnezeu. Consideraţii cu privire la logica teologică a activităţii filantropice
a Bisericii în Noul Testament, în: Studii CSTA (Centrul pentru Studii de Teologie Aplicată), Nr.
3 / 2005, pp. 59-72.
‚Duplex usus legis’ şi ‚tertius usus legis’ în mărturisirile de credinţă ale Bisericii evanghelicluterane (sec. XVI). Pentru o percepere critică ortodoxă mai aproape de realitate a doctrinei

protestante despre legea divină, faptele bune şi îndreptarea omului din har prin credinţă, în:
Mitropolia Olteniei (MO), LVII (2005), nr. 1-4, pp. 82-107.
Raţiune critică şi raţiune dokimatică. Perspective ale reconsiderării poziţiei teologice faţă de
Aufklärung, în: «Omul de cultură în faţa descreştinării. Referatele Simpozionului internaţional
organizat de Facultatea deTeologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie 1918” (13-15 mai
2005)», Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia 2005, pp.687-703.
Gott und Wissenschaft, în: Jahresbericht/Annual der Societas ethica (Salzburg) 2005, pp. 179193.
2005: Încă un an în lumea cecităţii pasionate de spectaculos, în: Cetatea creştină. Periodic de
spiritualitate, informare şi atitudine al Arhiepiscopiei Craiovei şi al Episcopiei Severinului şi
Strehaiei, IV (2005), nr. 12 (44), p. 4.
Misiunea Bisericii prin slujirea socială, în: Studii Teologice (ST), serie nouă (a III-a); I (2005),
nr. 3, pp. 183-190.
Libertatea ca responsabilitate. Morală pentru copiii lui Dumnezeu, în: Cetatea creştină. Periodic
de spiritualitate, informare şi atitudine al Arhiepiscopiei Craiovei, V (2006), nr. 3 (47), p. 3.
Aporii identitare, pseudomorfoză şi tradiţie teologică. Imperativul unei noi articulări teologice a
Revelaţiei divine, în volumul colectiv: «Identitate creştină şi dialog. Referatele Simpozionului
internaţional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie 1918”»,
Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia 2006, pp. 415-427.
(împreună cu P.S. Prof. univ. dr. Irineu Slătineanul): Vânzătorii de apocalipse rătăcite sau
slujitorii inconştienţi ai lui Antihrist 666, în: Omagiu profesorului Nicolae Dură la 60 de ani, Ed.
Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa 2006, pp.160-168.
Logica cerului. Fairy von Lilienfeld şi originile monahismului creştin, studiu introductiv la Fairy
von Lilienfeld: Spiritualitatea monahismului timpuriu al pustiei. Culegere de studii (1962-1971)
editată de Ruth Albrecht şi Franziska Müller, trad., note şi studiu introductiv de Lect. Dr. Picu
Ocoleanu, Craiova 2006, pp. 7-19.
Dumnezeu în Craioviţa în: Cetatea creştină. Periodic de spiritualitate, informare şi atitudine al
Arhiepiscopiei Craiovei, V (2006), nr. 11 (67), p. 3.
Diaconia cuvântului. Impulsuri cu privire la o teologie ortodoxă a predicii – în: LOGOS (Alba
Iulia), I (2007), nr. 1, 97-99.

Dimensiunea diaconală a rânduielii bisericeşti. Pentru rearticularea teologică a misiunii Bisericii,
în: Inter. Revista română de studii teologice şi religioase (Cluj-Napoca ş.cl.), I (2007), nr. 1-2,
pp. 215-222.
Sensul liturgic al creaţiei. De la retorica apocaliptică a ecologiei la recuperarea vocaţiei
euharistice a omului, în volumul colectiv: «Cosmosul între frumos şi apocaliptic. Un recurs etic
asupra ecologiei. Referatele Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie
Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie 1918”», Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia 2007: pp. 560-573.
Text reluat în: Altarul Reîntregirii XII (2007), nr. 1, pp. 177-195.
Cum l-am cunoscut pe Părintele Visarion, în: *** Părintele Visarion. Duhovnicul mănăstirii de la
Clocociov, ediţie îngrijită de pr. Nicolae Marius Bălăşoiu, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova 2007,
pp.159-160
Discernământ teologic şi experienţă eclezială în opera teologului ortodox Karl Christian Felmy,
în vol. „Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică la împlinirea vârstei de 75 de ani 19322007. 40 de ani de teologhisire”, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca 2007, pp. 207-214.
Duhul Sfânt ca mediu al teologhisirii. O examinare critică a dezbaterii filozofice cu privire la
natura teologiei, în volumul col. „Wer ist die Kirche? 40 Jahre im Dialog der Liebe. Festschrift
für Albert Rauch - Cine este Biserica? 40 de ani în dialogul iubirii. Omagiu Monseniorului dr.
Albert Rauch”, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia 2008, pp. 503-531.
Natalitatea ca temei şi specific al eticii sociale ortodoxe, în volumul colectiv: „Sensul vieţii, al
suferinţei şi al morţii. Referatele Simpozionului internaţional organizat de Facultatea de Teologie
Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie 1918” (29 febr. – 2 martie 2008)”, Ed. Reîntregirea,
Alba-Iulia 2008, pp. 364-377.
Tradition der Aufklärung und Aufklärung der Tradition. Die Bedeutung und Herausforderung
evangelischer Theologie für die orthodoxen Kirchen, în rev.: Ökumenische Rundschau
(Frankfurt am Main), Juli 2008, 57. Jahrgang, Heft 3, pp. 319-327; text reluat şi în revista Inter.
Revista română de studii teologice şi religioase (Cluj-Napoca ş.cl.), II (2008), nr. 1-2, pp. 100105.
Hristos Diakonos. Deschiderea slujitoare a Bisericii între sensul ei hristologic şi pseudomorfoză,
în curs de apariţie în rev.: Altarul Reîntregirii (Alba Iulia), XIII (2008), nr. 1, ianuarie-aprilie, pp.
69-90.

Liturgia perpetua. Einige Überlegungen über das Verhältnis zwischen dem Gottesdienst und der
theologischen Ethik in der ostkirchlichen Tradition, în: Mitropolia Olteniei (MO), LX (2008), nr.
1-4, pp. 247-262.
Hristos Iatros – Hristos Pharmakeus în rev.: Altarul Reîntregirii (Alba Iulia), XIII (2008), nr. 1,
ianuarie-aprilie, pp. 125-159.
Redescoperirea vieţii monahale ca modus vivendi autentic creştin în cadrul pietismului german
în: Mitropolia Olteniei (MO), LX (2008), nr. 5-8, pp. [în curs de apariţie]
De vera philosophia. Teologia creştină şi viaţa monahală ca „filozofia cea adevărată” în rev.
Tabor (Cluj-Napoca) II (2008), nr. 9, pp. [în curs de apariţie]

3. Articole on-line
La ce bun prăvălii în vremi de progres?, în: Prăvălia culturală, nr. 1/2006 din 08. 04. 2006, www.
pravaliaculturala.ro.
Întoarcerea lui Maiorescu, în: Prăvălia culturală, nr. 1/2006 din 08. 04. 2006, www.
pravaliaculturala.ro.
România herderiană în: Prăvălia culturală, nr. 2/2006 din 08. 05. 2006, www.
pravaliaculturala.ro.
Shakespeare la Weimar, în: Prăvălia culturală, nr. 2/2006 din 08. 05. 2006, www.
pravaliaculturala.ro.
Paris, capitala culturală a Germaniei sau despre două tipuri de universalitate în: Prăvălia
culturală, nr. 3/2006 din 08. 06. 2006, www. pravaliaculturala.ro.
Shakespeare mitteleuropäisch sau de ce nu mi-e dor de Kakania în: Prăvălia culturală, nr. 4/2006
din 08. 07. 2006, www. pravaliaculturala.ro.
Vara târzie a turnătorului de bine sau sindromul Stockholm pe înţelesul tuturor în: Prăvălia
culturală, nr. 6/2006 din 08. 09. 2006, www. pravaliaculturala.ro.
Adulmecând paradisul sau despre denaturarea unui concept în spaţiul cultural românesc în:
Prăvălia culturală, nr. 7/2006 din 08. 10. 2006, www. pravaliaculturala.ro.
Trei tipuri de Aufklärung la români în: Prăvălia culturală, nr. 8/2006 din 08. 11. 2006, www.
pravaliaculturala.ro.
Complexul românesc de superioritate culturală în: Prăvălia culturală, nr. 10/2006 din 08. 01.
2007, www. pravaliaculturala.ro.

Cum miroase cerul. Ambianţa olfactivă a spiritului european în: Prăvălia culturală, nr. 12/2006
din 08. 03. 2007, www. pravaliaculturala.ro.
Dumnezeu în Craioviţa în: Prăvălia culturală, nr. 15/2006 din 08. 06. 2007, www.
pravaliaculturala.ro

4. Recenzii:
Hans G. Ulrich: Wie Geschöpfe leben. Konturen evangelischer Ethik, Lit Verlag, Münster 2005
(EThD, Bd. 2), 747p. în: Inter (Cluj-Napoca), I (2007), nr. 1-2, pp. 509-511 .
Bernd Wannenwetsch, Political Worship . Ethics for Christian Citizens, Oxford University Press
(Oxford Studies in Theological Ethics) 2004, 402 pp., în: Inter (Cluj-Napoca), I (2007), nr- 1-2,
pp. 507-509.

5. Traduceri:
Fairy von Lilienfeld: Spiritualitatea monahismului timpuriu al pustiei. Culegere de studii (19621971) editată de Ruth Albrecht şi Franziska Müller, trad note şi studiu introductiv de Lect. Dr.
Picu Ocoleanu, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova 2006 (trad. din lb. germană).
Karl Christian Felmy: „«Semnificaţia Sfintei Cruci» în viaţa şi teologia protoiereului Pavel
Svetlov”, în vol.: Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică la împlinirea vârstei de 75 de ani.
1932-2007: 40 de ani de teologhisire, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca 2007, pp. 439-455 (trad. din
lb. germană).
Karl Christian Felmy: „Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii pentru societatea elevată din Rusia
secolului al XIX-lea” în rev.: Altarul Reîntregirii (Alba Iulia), XIII (2008), nr. 1, ianuarie-aprilie,
pp. 277-302 (trad. din lb. germană).

Participări la manifestări ştiinţifice şi stagii de documentare:
18-22 nov. 2008: Berlin: conferinţa „Die ortodoxe Soziallehre”, organizată de Konrad-AdenauerStiftung
10-13 nov. 2008: Mănăstirea Tismana: participant la cel de al III-lea Congres al Facultăţilor de
Teologie Ortodoxă din România în calitate de membru al delegaţiei Facultăţii de Teologie din
Craiova. A se vedea pagina de internet:

http://www.basilica.ro/ro/stiri/lucrarile_celui_de_al_iii_lea_congres_national_al_facultatilor_de_
teologie_ortodoxa_din_romania_.html.
16-17 oct. 2008: Craiova: organizator al Simpozionului internaţional „Teologie şi spiritualitate în
gândirea Sf. Maxim Mărturisitorul”; a se vedea paginile de internet:
http://www.mmb.ro/ro/index.php?pagina=50&data=2008101620;
http://www.radiolumina.ro/stiri-religioase/simpozion-interna-ional-teologie-i-spiritualitate-ingandirea-sf.-maxim-m-rturisitorul.htm; http://www.lacasuriortodoxe.com/article-238104006.html; http://www.noutati-ortodoxe.ro/2008/10/16/simpozionul-international-teologie-sispiritualitate-in-gandirea-sf-maxim-marturisitorul/ etc.
15 sept.- 15 oct. 2008: Dijon (Franţa): profesor invitat la Burgundy Business School Paris Dijon
(Groupe ESC Dijon Bourgogne), Franţa. A se vedea paginile de internet unde este amintită
participarea mea: http://news.escdijon.eu/index.php?r=320;
http://news.bsbu.eu/Index.php?r=218.
16-18 aprilie 2008: simpozion internaţional la Academia Evanghelică Transilvania din Sibiu cu
tema „Oraşul social – deviză sau poruncă a momentului? Şansele şi provocările planificărilor
urbane social compatibile în România”. Am prezentat referatul: „Misiunea socială bisericească în
marile oraşe din perspectiva ortodoxă plecând de la exemplul Craiovei”. A se vedea paginile de
internet: http://www.adz.ro/m080507.htm;
http://www.tpr.pl/index.php?podstrona=artykul&id=300;
http://www.comunicatemedia.ro/Orasul_social__Conferinta_Sociala_Internationa_ic12774.html;
http://www.stirilocale.ro/sibiu/index.php?module=user_comments&id=456708&pag=2;
http://templomok.org/biserici/index.php?menu=ACEV&id=32739 etc.
10 aprilie 2008: Cluj-Napoca: susţinut conferinţă ASCOR „Liturghia poruncilor divine”. A se
vedea paginile de internet http://www.ascorcluj.ro/audio/;
http://www.feedage.com/feeds/1948050/comments-for-ascor-cluj; http://www.mol.ro/index2.php?option=com_content&task=view&id=3485&pop=1&page=72&Itemid=2 etc.
28 febr.-2 martie 2008: Alba Iulia: simpozionul internaţional „Sensul vieţii, al suferinţei şi al
morţii”.
20 oct. 2007: Univ. Erlangen-Nürnberg: conferinţa „Die Bedeutung und Herausforderung
evangelischer Theologie für die orthodoxen Kirchen” susţinută la Univ. Erlangen (Germania) cu
ocazia sărbătoririi Prof. Dr. Em. Fairy von Lilienfeld. A se vedea pagina de internet unde este

amintită participarea mea: http://www.martin-lutherbund.de/index.php?id=66&tx_ttnews%5Btt_news%5D=266&tx_ttnews%5BbackPid%5D=68&c
Hash=75fe89ee0f
18 oct. 2007: Bucureşti: conferinţă a Fundaţiei Kontrad Adenauer „Calea Romaniei spre Uniunea
Europeana - de la aderare la integrare”. A se vedea pagina de internet unde este amintită
participarea mea: http://www.kas.de/proj/home/events/29/1/veranstaltung_id-27802/index.html
4-9 sept. 2007: Sibiu: conferinţă susţinută în cadrul celei de-a doua sesiuni („Spiritualitate”) a
celei de a treia Adunări ecumenice europene. A se vedea pagina de internet unde este amintită
participarea mea: http://www.cec-kek.org/pdf/monitor60.pdf
29 iunie-01. iulie 2007: mănăstirea Tismana, jud. Gorj: simpozionul naţional cu tema „Slujirea
sociala a Bisericii. Cultura si educatie in intelegere ortodoxa”. A se vedea pagina de internet
unde este amintită participarea mea:
http://stiri.sinaxar.ro/arhiva.php?subaction=showfull&id=1183110790&archive=1183242288&st
art_from=&ucat=&
4-6 mai 2007: Alba Iulia (România): simpozion internaţional cu tema: „Cosmosul între frumos şi
apocaliptic. Un recurs etic asupra ecologiei”. A se vedea pagina de internet unde este amintită
participarea mea:
http://www.crestinortodox.ro/Cosmosul__intre_frumos_si_apocaliptic___tema_Simpozionului_i
nternational_de_la_Alba_Iulia-170-15221.html
18 mai 2006: Craiova (România): simpozion internaţional cu tema: „Martin Heidegger în
filozofia sec. XX”. A se vedea pagina de internet unde este amintită participarea mea:
http://193.231.40.249/filosofie-sociologie/files/program_simpozion.pdf
5-7 mai 2006:

Alba Iulia (România): simpozion internaţional cu tema: „Identitate creştină

şi dialog în noul context european”. A se vedea pagina de internet unde este amintită participarea
mea: http://www.crestinortodox.ro/Simpozion_International_la_Alba_Iulia_-171-6355.html
19-20 ian. 2006: Întrunirea profesorilor de Teologie Morală din România. A se vedea în acest
sens paginile de internet unde este amintită participarea mea:
http://www.crestinortodox.ro/Intrunire_a_prof__de_Teologie_Morala__Spiritualitate_Ortodoxa_
si_Bioetica__la_M__Lainici-135-12407.html; http://www.mol.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=1623&Itemid=9

27-30 octombrie 2005: Centrul cultural-pastoral "Sf. Daniil Sihastru", Durău, judeţul Neamţ "De la gândirea teologică la acţiunea socială - realitate românească şi standarde europene". A se
vedea pagina de internet unde este amintită participarea mea:

http://www.catholica.ro/stiri/show.asp?id=11056〈=r

13-15 mai 2005: Alba Iulia: simpozion internaţional cu tema: "Omul de cultură în faţa
descreştinări". A se vedea pagina de internet unde este amintită participarea mea:
http://www.catholica.ro/stiri/dosare.asp?ids=4
24-28 aug. 2005:

Salzburg (Austria) - congresul anual al „Societas ethica“ cu tema „Research

and Responsability”. A se vedea pagina de internet unde este amintită participarea mea:
http://www.societasethica.info/2005Salzburg/2005prog.html
25-29 aug. 2004:

Ljubljana (Slovenia) - congresul anual al „Societas ethica“ cu tema

„Pluralismus in Europa?” (Pluralism în Europa?). Devenit membru al Societas ethica. A se vedea
pagina de internet unde este amintită participarea mea: http://www.societasethica.unierlangen.de/2004Ljubljana/2004prog.html
Dec. 2003:

Erlangen (Germania) – participant ca invitat la lucrările comisiei anglicano-

lutherane „Worship and Ethics” (Liturghie şi etică).
Aug. 2003:

Sigtuna (Suedia) – congresul anual al „Societas ethica“ (societatea europeană de

cercetare etică) pe tema eticii economice.
Nov. 2001:

Reimlingen (Germania) – seminar internaţional cu tema „Bisericile şi integrarea

României în Uniunea Europeană” organizat de Biserica evanghelică din Germania.
Iunie 2001:

Oxford (Marea Britanie) – stagiu de documentare la colegiul Harris Manchester al

Oxford University.
Apr. 2001:

Ierusalim (Israel) – călătorie de studii şi documentare.

Martie 2001:

Geneva (Elveţia) participant în cadrul unei grupe de tineri teologi est-

europeni la întâlniri cu membri Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi ai Crucii Roşii
Internaţionale.

Aug. 2000:

Askov (Danemarca) – participant la congresul anual al ‘Societas ethica’

(societatea europeană de cercetare etică) pe tema eticii iertării.
Iulie 2000:

Strasbourg (Franţa) –conferinţa ecumenică cu tema ‘Verbindliche Lehre’

(Autoritatea învăţăturii)
Iunie 2000:

Goslar (Germania) – participant la seminarul internaţional de teologie morală cu

tema ‘Ethos lehren – Ethos lernen’ (Predarea ethosului – învăţarea ethosului) organizat de
Arhiepiscopia romano-catolică de Hildesheim.
Martie 2000:

Hamburg (Germania) – seminar internaţional pe tema comerţului mondial şi

al globalizării
Nov. 1999:

Stuttgart (Germania) – participant la Forumul economic organizat de societatea

„Initiative e.V.“ ce activează sub conducerea fostului ministru de externe german Hans Dietrich
Genscher
Martie 1999: Bruxelles (Belgia) – participant în cadrul unei grupe de tineri oameni de ştiinţă esteuropeni la întâlniri cu membri ai Comisiei Europene şi reprezentanţi ai NATO
Febr. 1999: Dortmund (Germania) – seminar internaţional ‘Hoffnung für Osteuropa’ (Speranţe
pentru Estul Europei) pe tema jurnalismului est-european desfăşurat sub patronajul primului
ministru al landului Renania de Nord – Westfalia, Wolfgang Clement.
Sept. 1998:

Darmstadt (Germania)- ‘Bisericile şi integrarea europeană’

Sept. 1998:

Heidelberg (Germania) – seminar internaţional în domeniul teologiei practice cu

tema „Wenn die Steinen schweigen” („Dacă şi pietrele ar tăcea”).
Sept. 1998:

Lutherstadt Wittenberg (Germania) – congres pe tema diaconiei în Biserica

evanghelică.
Ian. 1998:

Bad Segeberg (Germania) – seminar internaţional cu tema „Biserică şi

responsabilitate în lumea contemporană”.
Oct. 1994: Bucureşti, conferinţă naţională pe tema climatului ecumenic din România.

Granturi:
Membru într-un grant:
2008-2010: grantul ECO-NET 2008 „Une investigation expérimentale de l'envie et de son
impact sur la consommation de produits porteurs d'attributs de croyances” coordonat de Prof.
Angela Sutan (Dijon, Franţa).

