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Propuneri teme Gradul I 

 

IPS Prof. Univ. Dr. Irineu Ion Popa 

 

 Parohia ca unitate componentă a Bisericii; 

 Taina preoţiei, fundamentare biblică şi dogmatică; 

 Relaţia dintre Spovedanie şi Sfânta Euharistie, complementaritate şi 

distincţie; 

 Centralitatea Sfintei Liturghii în viaţa duhovnicească; 

 Conlucrarea mirenilor cu preoţii; 

 Cunoaşterea lui Dumnezeu prin Sfânta Liturghie; 

 Învăţătura creştină despre moarte şi înviere; 

 Lucrarea harului Sfântului Duh în Taina Preoţiei şi în viaţa personală; 

 Valoarea duhovnicească a locaşului bisericesc; 

 Rolul teologic şi duhovnicesc al sfintelor icoane. 

 

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan 

 

 Rugăciunea, convorbire permanentă a omului cu Dumnezeu; 

 Secularizarea şi viaţa duhovnicească; 

 Conştientizarea prezenţei şi lucrării lui Dumnezeu în viaţa umană: 

metode pastorale; 

 Taina Sfântului Maslu: aspecte ascetico-mistice şi practică duhovnicească; 

 Împărtaşirea harului dumnezeiesc prin Sfintele Taine; 

 Preoţia: vocaţie, sfinţenie şi responsabilitate; 

 Paza gândurilor în spiritualitatea filocalică; 

 Antropologia îndumnezeirii în viziunea teologică a Sfântului Maxim 

Mărturisitorul; 

 Dreapta credinţă şi dreapta vieţuire în Noul Testament şi în 

spiritualitatea patristică; 

 Viaţa în Hristos potrivit Sfântului Apostol Pavel. 

 



Pr. Conf. univ. dr. Adrian Ivan 

 

 Mari predicatori la amvonul Catedralei Mitropolitane Sfântul Dimitrie 

din Craiova; 

 Programul catehetic parohial; 

 Biserica şi Şcoala românească – continuitate a Tradiţiei şi imperative în 

actualitate; 

 Rolul părinţilor şi al familiei creştine în misiunea catehetică a Bisericii; 

 Misiunea catehetică a preotului în combaterea fenomenului sectar din 

parohie. Studii de caz în Oltenia. 

 Rolul catehetic şi misionar al icoanei ortodoxe; 

 Personalitatea preotului predicator în lumea culturii în trecut şi astăzi; 

 Sfânta Scriptură şi omilia exegetică în misiunea predicatorială a 

preotului; 

 Temeiuri canonice privind datoria preotului de a predica; 

 Necrologul şi dimensiunea lui pastorală. 

 

Pr. Conf. univ. dr. Picu Ocoleanu 

 

 Postul cel Mare ca urcuş către Înviere şi dimensiunea sa moral-teologică; 

 Păcatele capitale. Specific şi remedii duhovniceşti; 

 Conştiinţa morală şi lucrarea harului dumnezeiesc; 

 Sfânta Liturghie ca matrice a moralei ortodoxe; 

 „Facă-se voia Ta”. Împlinirea poruncilor divine şi sensul ei teologic; 

 Libertatea ca adânc al smereniei; 

 Trupul „Templu al Duhului Sfânt”, şi îndatoririle morale faţă de el; 

 Virtutea fecioriei la Sf. Ioan Gură de Aur şi în lumea contemporană; 

 Sinuciderea şi eutanasierea ca păcate împotriva Duhului Sfânt; 

 Relaţia dintre Biserică şi Stat din punct de vedere al teologiei moralei 

ortodoxe. 

 

Pr. Conf. univ.dr. Constantin Băjău 

 

 Cateheza patristică în primele veacuri creştine; 

 Gândirea socială a Sfinţilor Părinţi şi actualitatea ei; 

 Explicarea Sfintei Liturghii în comentariile liturgice din literatura 

patristică (Sf. Gherman, Nicolae Cabasila, Teodor al Andidei, Simeon al 

Tesalonicului); 

 Mărturii patristice despre Taina Sfintei Euharistii; 



 Cuvântări la sărbătorile Maicii Domnului în literatura patristică şi folosul 

lecturii lor pentru preoţii de azi; 

 Omul şi demnitatea fiinţei umane în opera şi activitatea Sfinţilor Părinţi; 

 Principii pastorale în tratatele Sfinţilor Părinţi despre preoţie şi 

actualitatea lor. 

 

Pr. Conf. univ. dr. Gheorghe Zamfir 

 

 Sfinţii, chipuri umane, restaurate în Iisus Hristos; 

 Lucrarea Sfântului Duh în viaţa Bisericii şi a credincioşilor; 

 Rolul îngerilor în viaţa credincioşilor; 

 Restaurarea omului căzut prin Iisus Hristos; 

 Relaţia dintre Hristos şi Euharistie în cele trei confesiuni creştine; 

 Preoţia Mântuitorului Iisus Hristos, ca izvor al preoţiei creştine; 

 Relaţia dintre preoţia sacramentală şi preoţia universală în Biserică; 

 Sfânta Euharistie, mijloc de comuniune a omului cu Dumnezeu; 

 Rolul şi importanţa Sfintelor icoane în viaţa Bisericii şi a credincioşilor; 

 Taina Pocăinţei, mijloc de împăcare a omului cu Dumnezeu. 

 

 

Pr. Conf. univ. dr. Marin Cojoc 

 

 Cultul şi viaţa creştină în sec. I; 

 Cauzele persecuţiilor din primele secole creştine; 

 Constantin cel Mare şi creştinismul; 

 Sinodul VII ecumenic şi teologia icoanei; 

 Cruciadele locale din Dacia sud-dunăreană: Sinodul de la Sardica din 343 

şi Sinoadele de la Sirmium din 348-378; 

 Sinodul VI Ecumenic în contextul politic şi religios al timpului; 

 Învăţământul şi literatura creştină sec. III-VI; 

 Vlahii sud-dunăreni şi organizarea lor politică şi religioasă în sec. XII-XV; 

 Cruciadele şi vlahii sud-dunăreni. 

 

Pr. Conf. univ. dr. Sergiu Grigore Popescu 

 

 Două vechi instituţii ierarhice din Oltenia: Mitropolia Severinului şi 

Episcopia Strehaiei; 

 Monahismul românesc în secolul al XIV –lea; 

 Tiparul în Ţările Române în secolul al XVI-lea şi în prima jumătate a 

secolului al XVII-lea; 



 Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul; 

 Biserica strămoşească în timpul domniilor fanariote; 

 Reformele bisericeşti ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza; 

 Învăţământul teologic în Ţările Române în secolul al XIX-lea; 

 Patriarhul Justinian Marina; 

 Mitropolitul Nestor Vornicescu al Olteniei; 

 Biserica Ortodoxă Română după 1989. 

 

Pr. Conf. univ. dr. Adrian Boldişor 

 

 Implicaţiile interreligioase ale fenomenului migraţiei; 

 Ideea de suflet în budism şi creştinism; 

 Rolul şi importanţa educaţiei religioase şi interreligioase pentru lumea 

contemporană; 

 Religie şi religiozitate în epoca modernă şi contemporană; 

 Cultul divin în religiile monoteiste şi importanţa lui în viaţa omului 

contemporan; 

 Impactul noilor mişcări religioase asupra lumii creştine; 

 Sincretismul şi indiferentismul religios-pericole pentru lumea 

contemporană; 

 Rolul şi importanţa pelerinajului religios în religiile monoteiste; 

 Dualismul religios antic şi modern; 

 Iubirea aproapelui în religiile monoteiste. 

 

 

Arhid. Conf. univ. dr. Gelu Călina 

 

 Câteva teorii adventiste despre Parusie şi răspunsul ortodox; 

 Importanţa misionară a cultului sfinţilor în Biserica Ortodoxă; 

 Câteva concepţii penticostale şi răspunsul ortodox; 

 Metode de prozelistism sectar şi combaterea lor; 

 Filantropie şi slujire din perspectiva clerului ortodox; 

 Preoţia sacramentală în viziunea Bisericii Ortodoxe; 

 Etapele mântuirii din perspectiva ortodoxă; 

 Câteva concepţii catolice şi protestante legate de rolul şi locul Sfintei 

Scripturi în viaţa Bisericii; 

 Despre succesiunea apostolică în har şi în credinţă; 

 Prezentarea unor puncte doctrinare ale martorilor lui Iehova şi răspunsul 

ortodox. 

 



Arhid. Conf. univ. dr. Ionel Ungureanu 

 

 Decalogl – evaluare în spiritualitatea ortodoxă; 

 Ziua odihnei şi starea de sărbătoare; 

 Fenomenul muncii în înţelegerea teologică ortodoxă; 

 Relaţiile de concurenţă în evaluarea teologiei morale; 

 Virtuţile -  abordări filosofice şi evaluare teologică; 

 Problematica iubirii de arginţi; 

 Propunerea moralei ortodoxe în problematica desfrânării; 

 Consumismul – evaluare şi propunere ortodoxă; 

 Manifestările secularizării şi propunerea teologică de confruntare a 

acestora; 

 Gândurile mândriei şi slavei deşarte – confruntarea cu modernitatea. 

 

Pr. Lect. Univ. dr. Ion Reşceanu 

 

 Chipul „Păstorului cel Bun” în Vechiul Testament; 

 Vocaţie şi responsabilitate în slujirea preoţească după Vechiul Testament; 

 Legea divină ca fundament al vieţii moral-religioase la poporul evreu; 

 Educaţia religioasă la poporul evreu biblic: catehizarea copiilor; 

 Păcatul şi consecinţele sale pentru viaţa comunitară după Vechiul 

Testament; 

 Pocăinţa ca mijloc de refacere a comuniunii omului cu Dumnezeu după 

Vechiul Testament; 

 Practica rugăciunii: caracteristici biblice vechi testamentare; 

 Abateri de la dreapta credinţă în Vechiul Testament şi în zilele noastre; 

 Suferinţa şi rolul ei în viaţa spirituală după cartea Iov; 

 Familia ca „aşezământ divin” în lumina revelaţiei biblice 

vechitestamentare. 

 

 

Pr. Lect. Univ. dr. Ioniţă Apostolache 

 

 Dialogul dintre teologie şi filosofie la Apologeţii primelor veacuri 

creştine; 

 Legătura dintre apologie şi martiriu în primele veacuri creştine; 

 Mărturisirea ascetico-mistică la Părinţii orientali; 

 Sfinţii daco-romani: pilde vii de credinţă, mărturisire şi unitate peste 

veacuri; 



 Existenţa lui Dumnezeu şi nemurirea sufletului – două adevăruri 

fundamentale în Apologetica Ortodoxă; 

 Valoarea şi perspectiva dumnezeiască a existenţei în gândirea lui Nicolae 

Berdiaev; 

 Mitropolitul Irineu Mihălcescu şi contribuţia lui în Apologetica Ortodoxă; 

 Profesorul Ioan Gh. Savin – apologet şi mărturisitor al Bisericii Ortodoxe 

Române; 

 Pr. Prof. Dumitru Popescu şi viziunea sa „raţional-duhovnicesc” despre 

Apologetica Ortodoxă; 

 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae – apologet al sufletului românesc. 

 

Pr. Lect. Univ. dr. Adrian Cristian Maziliţa 

 

 Uniformitatea liturgică: aspecte tipiconale, liturgice şi muzicale 

bisericeşti; 

 Rolul imnografiei bisericeşti în misiunea preotului; 

 Evoluţia muzicii corale bisericeşti din Oltenia în prima jumătate a 

secolului XX; 

 Evoluţia învăţământului muzical bisericesc din Oltenia în secolul al XIX–

lea; 

 Muzica  bisericească psaltică din Ţara Românească la începutul secolului 

al XIX–lea; 

 Muzica bisericească la Sfinţii Părinţi din primele patru veacuri creştine; 

 Colindele şi cântecele de stea din Oltenia şi rolul lor în apropierea omului 

de Dumnezeu. 

 

Pr. Lect. Univ. dr. Ion Sorin Bora 

 

 Principalele materiale şi instrumente de scris folosite în transmiterea 

textului biblic. Manuscrisele româneşti ale Sfintei Scripturi; 

 Valoarea Evangheliei după Matei pentru credincioşii ortodocşi; 

 Locul şi rolul Sfântului Ioan Botezătorul în cuprinsul Noului Testament; 

 Apocrifele Noului Testament; 

 Coordonatele nou-testamnetare ale persecuţiei stăpânirii romane 

împotriva creştinilor; 

 Epistola către Filipeni. Probleme isagogice şi exegetice; 

 Hristos. Arhiereu al Noului Testament, după Epistola către Evrei; 

 Sfântul Apostol Petru, autor sacru; 

 Adresanţii Epistolelor Pauline din marile centre ale Antichităţii; 

 Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul – probleme isagogice şi exegetice. 



 

 


