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INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume şi prenume Brînzea Nicolae 

Adresă  

Fax  

E-mail personal  

 
Naţionalitate 

 

 
Data naşterii 

 

EXPERIENŢA ÎN MUNCĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perioada                

Funcţia sau postul ocupat 

 
- Conferenţiar universitar doctor, Consilier şef cultură, Secretar de stat pentru 
culte, Consilier cabinet ministrul Culturii şi Cultelor, Vicar Eparhial, Şef de 
catedră Facultatea de Teologie Ortodoxă Consilier cabinet Ministru MAE, 
Preşedintele Senatului Universităţii din Piteşti, Secretar General - Institutul 
Cultural Român, Director General Adjunct - Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi”- 
Ministerul Afacerilor Externe 
- Îndrumător doctorat Școala doctorală de Teologie, Universitatea Ovidius, 
Constanța 
 
1994 - 1997 

 
 
- Cadru didactic Lic. Teoretic ”Ion Mihalache”, Topoloveni, Argeș 

 



Perioada 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Consilier şef la Inspectoratul Judeţean pentru Cultură Argeş (1997- 

1999); 

 Funcţionar public (1997-1999); 

 Secretar de Stat pentru Culte (1999-2001) 

 Preşedintele comisiei canonice a Adunării Naţionale Bisericeşti (2006- 

2010); 

 Consilier al Ministrului Culturii şi Cultelor (2001); 

 Deputat în Adunarea Naţională Bisericească (1998-2010); 

 Asistent universitar (1999-2001); 

 Lector universitar (din 2001-2006); 

 Membru în Consiliul de Redacţie al revistei Buletin Ştiinţific al 

Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sf. Muceniţă Filoteia” din cadrul 

Universităţii de stat din Piteşti din 2003; 

 Şef de Catedră din 2004 la Facultatea de Teologie Ortodoxă a 

Universităţii din Piteşti; 

 Membru în comisia de Calitate a Universităţii din Piteşti (2005-2010); 

 Vicar Eparhial – Eparhia Argeşului şi Muscelului (2001-2009) 

 Conferenţiar universitar disciplinele Misiologie și Ecumenism și 

Formare Duhovnicească. Dialog Ecumenic: Teoria Comunicării (din 

2006 – prezent) 

 Membru în comisia de evaluatori pe domenii a ARACIS - ului (2007- 

2010); 

http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Registru_Evaluatori/Lista_exp 

ertiUnificatComisii.pdf 

 Preşedintele Senatului Universităţii din Piteşti (februarie 2012-2016); 

 Consilier Cabinet Ministru MAE (iunie 2012 - septembrie 2012); 

 Secretar general Institutul Cultural Român (octombrie 2012 - aprilie 

2013); 

 Director General Adjunct - Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” – MAE 

(mai 2013 -prezent); 

 Președintele comisiei de resurse a senatului Universității din Pitești, 

2016 – prezent; 

 Îndrumător doctorat – Școala doctorală în domeniul Teologie – dialog 

ecumenic și interreligios – Universitatea Ovidius, Constanța (2016 – 

prezent). 

 



Activităţi şi responsabilităţi
principale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituții/sectoare de activitate 
 
 
 
 
 
 

 
Formare 

profesională/domeniul 
profesional 

 
 

Calificare/diplome obținute 
Perioada 1988 – 2016 

 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului 

de formare 

Ca secretar de stat am vegheat la respectarea identității și libertății religioase a 
tuturor cultelor recunoscute din România. 
Am contribuit la realizarea primului raport pozitiv al ambasadei SUA privind 
libertatea religioasă în România pentru anul 2000. Am elaborat „Declaraţia 
Cultelor” la Snagov în anul 2000 ca document de fond privind integrarea în 
Uniunea Europeană a României. 
Am inițiat 28 de acte normative : HG-uri și OUG-uri. 

 

În calitate de cadru universitar respect deciziile Senatului Universităţii din 

Piteşti unde îmi desfăşor activitatea conform prevederilor legii în vigoare. 

Ca Preşedinte al Senatului Universităţii din Piteşti am vegheat la respectarea 

şi implementarea hotărârilor luate de cel mai înalt for de decizie şi 

deliberare al Universităţii în conformitate cu legile Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, şi aplicarea politicilor de autonomie 

universitară 

 
În calitate de Director general adjunct la Institutul Eudoxiu Hurmuzachi 

pentru românii de pretutindeni am reorganizat instituţia şi am elaborat un act 

normativ (HG 857/2013) de organizare şi funcţionare. Am elaborat un plan 

strategic de dezvoltare instituțională. 

 
Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului. 

Universitatea din Piteşti. 

Ministerul Afacerilor Externe 

Institutul Cultural Român 

Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni 

Universitatea Ovidius, Constanța 

 
Administrativ didactică, educaţional, pedagogia de management universitar, 
cercetare științifică, comunicare. 
 
 
Doctor în Filosofie/Teologie (cotutelă).”Libertate şi datorie în marile structuri 
doctrinare religioase”(Creştinism, Iudaism, Islamism, Hinduism şi Budism. 
Doctorat în Teologie cu tema Ecumenismul după Conciliul Vatican II 
(noiembrie 2014). 
Cursuri de Înalt funcţionar public (2013) – ANFP, tema SCM. 
Îndrumător doctorat din 2016. 

 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
Institutul de filozofie „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române 

 



CARNET DE 
CONDUCERE 

 
 
 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

B, C, E 
 
 

Calificative şi aprecieri dobândite în conformitate cu aptitudinile mele 
profesionale, constând în: 
 

Distincţii: 

 Crucea patriarhală a Patriarhului Teoctist (2000); 

 Crucea patriarhului ecumenic Bartolomeu (2000); 

 Crucea arhiepiscopului Hristodulos al Atenei (2000); 

 Crucea Moldavă a Mitropoliei Moldovei (2000); 

 Steaua României în grad de ofiţer (2000); 

 Cetăţean de onoare al oraşului Caracas din Venezuela; 

 Premiul Academiei Române (2005) - Filozofie; 

 Membru al Academiei oamenilor de ştiinţă româno-germane din Mainz. 
 
 

Realizări în domeniul vieţii religioase ca Secretar de Stat 

 Sprijin financiar pentru personalul clerical începând cu 1 noiembrie 1999; 

 Declaraţia cultelor – Snagov mai 2000 ca sprijin pentru integrarea în U.E. 

a României; 

 Sprijin financiar pentru personalul neclarical; 

 Elaborarea unui act normativ pentru retrocedarea patrimoniului cultelor 

religioase din România; 

 Elaborarea unui act normativ pentru scutirea de TVA a construcţiilor de 

lăcaşuri de închinare şi scutirea de impozit pe profit a cultelor; 

 Dialog permanent cu reprezentanţii cultelor religioase şi cu organisme 

internaţionale abilitate; 

 Raport pozitiv al Departamentului de Stat S.U.A. pe 2000 pentru 

România; 

 Conferinţă Balcanică, prima de acest gen privind drepturile minorităţilor 

religioase din Balcani, octombrie 2000, Sala Parlamentului; 

 Program de documentare (iulie 2001) la invitaţia Departamentului de Stat 

privind libertatea religioasă în S.U.A. 

 Elaborarea a 29 de acte normative ca Secretar de Stat pentru Culte 
 
 

Emisiuni radio-TV 

Numeroase apariţii în emisiuni la Televiziunile şi Studiourile de radio locale 
şi naţionale (Europa FM, Trinitas, Romania Actualităţi), precum şi interviuri 

 



în presa locală şi naţională. 
La acestea se adaugă numeroase interviuri sau emisiuni radio-tv la care am 

participat în afara graniţelor României de secretar de stat în Ministerul Culturii 

şi Cultelor (1999-2001:Washington Post, BBC). 

 
Parteneriate: 

 Între Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Muceniţă Filoteia” din cadrul 

Universităţii Piteşti şi Aristotle University from Thesaloniki - Faculty of 

Theology; 

 Parteneriat din anul 2007 - prezent cu Institutul de studii ecumenice „San 

Bernardino” din Veneţia; 

 Parteneriat cu Academia Română; 

 Parteneriat pe cercetare interdisciplinară privind înfiinţarea unui master 

profesional pe probleme de duhovnicie, încheiat cu eparhii din ţară. 

Site-uri net: 

o http://www.culte.ro/DocumenteHtml.aspx?keyword=istoric 

o http://www.arges.djc.ro/DocumenteHtml.aspx?keyword=istoric 

o http://www.basilica.ro/ro/stiri_din_tara/la_targoviste_s_au_incheiat_luc 

rarile_simpozionului_international_dedicat_tetraevangheliarului_macar 

ian_1539.html 

o http://www.upit.ro/index.php?i=2525 

o http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Registru_Evaluatori/Lista_exp 

ertiUnificatComisii.pdf 

o http://www.cjarges.ro/upload/atachments/8402_Lista%20finala%20Fiii 

%20Argesului.pdf 

o http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=25568 

o http://www.legex.ro/OUG-246-2000-21982.aspx 

o http://www.legex.ro/Hotararea-684-2000-22999.aspx 

o http://www.jurisprudenta.com/lege/hotarare-954-1999-67qem/ 

o http://intralegis.sejmh.ro/oficiale/afis.php?f=22852&frame=2&link= 

o http://www.lege-online.ro/lr-HOTARARE-1061-1999- 

%2820431%29.html 

o http://www.anrp.gov.ro/uploads/pdf/HOTARARE%20%20%20Nr1334 

- 2000%20compl%20anexa%20la%20OUG%2083-1999.pdf 

o http://www.monitorul-oficial.org/mofv/1/1999/530/ 

o http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/5745.htm 



Lista cu activităţi, publicaţii şi distincţii: 
 

 
 Sub-categorii Carte/ Lucrare/ Articol etc. 

1 Teza de doctorat 2003 Libertate şi datorie în structurile 
doctrinare ale marilor tradiţii religioase 
contemporane. 
Brînzea Nicolae 
Susţinută la Universitatea Bucureşti, Facultatea de 
Filosofie, 
Conducători ştiinţifici: Acad. prof. univ. dr. Boboc 
Alexandru and Prof. univ. dr. Remus Rus 

2 Teza de doctorat 2014 Ecumenismul după Conciliul Vatican II 
Brînzea Nicolae 
Susţinută la Universitatea Bucureşti, Facultatea 
de Teologie, Conducător ştiinţific: Pr. prof. univ. 
dr. Isidor MARTINCĂ 

3 La edituri naţionale de prestigiu 2000 Viaţa religioasă 
Brînzea Nicolae 
Editura Paideea, Bucureşti, 2000, co-autor, 120 
pagini. ISBN 973-8064-07-4 

4 La edituri naţionale de prestigiu 2000 Realizări în domeniul vieţii 
religioase din România. Guvernul 
României. Secretariatul de stat pentru 
Culte 
Brînzea Nicolae 
Editura Studium Cluj Napoca, Bucureşti, 2000, 62 
pagini, ISBN 973-9422-77-2 

5 La edituri naţionale de prestigiu 2000 Cultele religioase şi integrarea 
României în Uniunea 
Europeană(Documentele întrunirii de la 
Snagov), SSC (Secretariatul de Stat 
pentru Culte) Brînzea Nicolae 
Bucureşti, 2000, 55 pagini 

6 La edituri naţionale de prestigiu 2002 Dictionar Medalioane Universitare. 
Petre Popa, Alexandru Baroiu, Bogdan Nicusor 
Niculescu, Brînzea Nicolae (collaborator). 
Editura Universităţii din Piteşti, 2002, ISBN 973-690-
015-0 

7 La edituri naţionale de prestigiu 2003 Dictionar enciclopedic de literatură 
creştină din primul mileniu 
Remus Rus, Brînzea Nicolae. 
Editura Lidia, Bucureşti 2003 (co-autor), 900 pagini, 
ISBN 970- 
85324-0-3. 

8 La edituri naţionale de prestigiu 2004 Importanţa catehezei pentru viaţa 
eclezială 
Brînzea Nicolae 
Editura Tiparg, Piteşti, 2004, 204 pagini ISBN 973-
7734-25-4 

9 La edituri naţionale de prestigiu 2004 Între libertate şi datorie 
Brînzea Nicolae 
Editura Paideea , Bucureşti, 2004, 267 pagini, ISBN 
973-596- 
212-8 

10 La edituri naţionale de prestigiu 2004 Formare Duhovnicească 
Brînzea Nicolae, Radomir Marius Sorin. 
Editura Tiparg, Piteşti, 2004, ISBN 973 7734 18 1 

11 La edituri naţionale de prestigiu 2004 Misiologie şi Ecumenism 
Brînzea Nicolae, Radomir Marius Sorin. 



  EdituraTiparg, Piteşti, 2004, ISBN 973 7734 17 3 

12 La edituri naţionale de prestigiu 2005 Apropierea durerii totale: aspecte 
bioetice emergente. 
Brînzea Nicolae, Pietro Cavasin, Popescu Ion. 
Editura Universităţii din Piteşti, 2005, ISBN 973- 690-
399-0 

13 La edituri naţionale de prestigiu 2005 Fenomenologia denominaţiunilor 
religioase orientale 
Brînzea Nicolae 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, ISBN 973- 616-058-0, 
342 pagini 

14 La edituri naţionale de prestigiu 2006 Formare Duhovnicească 
Brînzea Nicolae, Radomir Marius Sorin. 
Editura Tiparg, Piteşti, 2006, ISBN 973-735-192-4 

15 La edituri naţionale de prestigiu 2007 Misiologie şi Ecumenism 
Brînzea Nicolae, Radomir Marius Sorin. 
Editura Tiparg, Piteşti, 2007, ISBN 973-735-197-5 

16 La edituri naţionale de prestigiu 2008 Misiologie şi Ecumenism. 
Provocările lumii contemporane în 
contextul pluralismului religios Brînzea 
Nicolae, Radomir Marius Sorin. 
Editura Tiparg, Piteşti, 2008, 488 pagini, ISBN 973-
735-197-5 

17 La edituri naţionale de prestigiu 2008 Misiologie şi Ecumenism 
Brînzea Nicolae 
Editura Tiparg, Piteşti, 2008, 448 pagini, ISBN 973-
735-200-9 

18 La edituri naţionale de prestigiu 2008 Formare Duhovnicească partea I şi II 
Brînzea Nicolae, Radomir Marius Sorin. 
Editura Tiparg, Piteşti, 2008, 414 pagini, ISBN 973-
735-192-4 

19 La edituri naţionale de prestigiu 2008 Formare Duhovnicească partea III 
Brînzea Nicolae 
Editura Tiparg, Piteşti, 2008, 256 pagini, ISBN 973-
735-193-2 

20 Studii în reviste naţionale 2001 Gândirea Religioasă la Hegel 
Brînzea Nicolae 
Buletin Ştiinţific, Seria: Teologie Ortodoxă. Anul VI. 
Piteşti, 2001 pg 32-38 ISSN 1453-1186 

21 Studii în reviste naţionale 2002 Libertate şi datorie în hinduismul clasic 
Brînzea Nicolae 
Buletin Ştiinţific, Seria: Teologie Ortodoxă. Anul VI, nr. 
2, Piteşti, 2002 pg 35-59 ISSN 1453-1186 

22 Studii în reviste naţionale 2003 Criza religioasă a lumii moderne 
Brînzea Nicolae 
Buletin Ştiinţific, Seria:Ştiinţe socio-umane. Anul 
VI, nr. 2 (10), Piteşti, 2003 pg 111-131 ISSN 1453-
5491 

23 Studii în reviste naţionale 2003 Morala şi Etica 
Brînzea Nicolae 
Buletin Ştiinţific, Seria:Ştiinţe socio-umane. Anul 
VI, nr. 2 (10), Piteşti, 2003 pg 131-137 ISSN 1453-
5491 

24 Studii în reviste naţionale 2004 Colindul şi marea, oglindă a sufletului 
românesc 
Brînzea Nicolae 

 



  ARCB (Colegiul Romano-Catolic „Sf. Iosif”), Seria 
Istorie, vol. 3, Bucureşti, 2004, pg 67-87, ISBN 973-
9386-73-3 

25 Studii în reviste naţionale 2004 Arta de a conduce într-o lume în care 
toţi se vor conducători 
Brînzea Nicolae 
Argeşul Ortodox, Piteşti, 2004, ISSN 1583-2643 

26 Studii în reviste naţionale 2004 Satanism şi ocultism, repere istorico-
psihologice 
Brînzea Nicolae 
Buletin Ştiinţific, Seria: Teologie Ortodoxă. Anul IX, nr. 
1, Piteşti, 2004 pg 123-132 ISSN 1453-1186 

27 Studii în reviste naţionale 2004 Ştiinţele contemporane ale 
umanului şi investigaţia 
fenomenului sectar 
Brînzea Nicolae 
Buletin Ştiinţific, Seria: Teologie Ortodoxă. Anul IX, nr. 
2, Piteşti, 2004 pg 97-113 ISSN 1453-1186 

28 Studii în reviste naţionale 2004 Obligaţia Statului român de a 
sprijini viaţa religioasă 
Brînzea Nicolae 
Conştiinţă şi Libertate, Bucureşti, 2004, ISSN 1222-
2151 

29 Studii în reviste naţionale 2004 Libertatea religioasă şi 
prevederile constituţionale 
Brînzea Nicolae 
Conştiinţă şi Libertate, Bucureşti, 2004, ISSN 1222-
2151 

30 Studii în reviste naţionale 2005 Unitatea Revelaţiei în Ortodoxie 
Brînzea Nicolae 
Studii de Istorie a Filosofiei Universale, nr. XIII, 
Editura Academiei Române. Bucureşti, 2005, pg 
211-216, ISBN 973-27- 
0018-1 

31 Studii în reviste naţionale 2005 Misteriile Creştinismului 
Brînzea Nicolae 
Studii de Istorie a Filosofiei Universale, nr. XIV, 
Editura Academiei Române. Bucureşti, 2005, 27 
pages, ISBN 973-27- 
0018-1 

32 Studii în reviste naţionale 2005 Aspecte ale vieţii religioase din 
România în perspectiva integrării în 
Uniunea Europeană Brînzea Nicolae 
Conştiinţă şi Libertate, Bucureşti, octombrie 2005, 
ISSN 1222- 2151 

33 Studii în reviste naţionale 2005 Pseudomistica hindusă şi 
sectarismul contemporan 
Brînzea Nicolae 
Buletin Ştiinţific, Seria: Teologie Ortodoxă. Anul X, nr. 
1, Piteşti, 2005 pg 135-145 ISSN 1453-118 

34 Studii în reviste naţionale 2007 Jan Amos Comenius- un proiect 
filosofico- religios 
Brînzea Nicolae 
„Păstorul Ortodox”, Editura Episcopiei Argeşului şi 
Muscelului, Piteşti, 2007 ISSN 1224-712X 

35 Studii în reviste naţionale 2007 Teologia Analitică a Şamanismului 
Brînzea Nicolae 

 



  „Altarul reîntregirii”, anul XII, no.1, mai- august, 
2007, ISSN 1584-8051 

36 Studii în reviste naţionale 2007 Întoarcerea omului la guvernarea 
naturii prin chemarea lui Dumnezeu Tatăl 
prin Fiul în Duhul Sfănt Brînzea Nicolae 
„Altarul Reîntregirii”, anul XII, no.2, mai-august, 
2007, ISSN 1584-8051 

37 Comunicări la întruniri 
internaţionale, publicate în 
volume colective din 
străinătate 

2007 A Conceptual Pattern for the 
“Historical Being” Communication 
Brînzea Nicolae 
Volumul Languages, Shaping, Communication, Piteşti, 
Editura Universităţii din Piteşti, 2007 

38 Comunicări la întruniri 
internaţionale, publicate în 
volume colective din 
străinătate 

2008 Biserica Ortodoxă Română în dialogul 
ecumenic şi interconfesional 
Brînzea Nicolae 
Studi Ecumenici. Itinerario e il contento del formare 
ecumenico, Venezia. Instituto di Studi Ecumenici S. 
Bernardino 2008 

39 Comunicări la întruniri 
internaţionale, publicate în 
volume colective din 
străinătate 

2009 Eclesiologie- o abordare a dialogului 
ecumenic 
Brînzea Nicolae 
Studi Ecumenici.Ecclesiologa, approccio scriturale 
patristico e alla luce del dialogo 
ecumenico.Dimensione ecumenica del principe 
Neagoe Vodă-Basarab , Venezia. Instituto di Studi 
Ecumenici S. Bernardino 2009 

40 Comunicări la întruniri 
internaţionale, publicate în 
volume colective din 
străinătate 

2010 Le caratteristiche della Chiesa nella 
luce delle Sante Scritture (Însuşirile 
Bisericii în Lumina Sfintei Scripturi) 
Brînzea Nicolae 
Studi Ecumenici. La Chiesa nella luce delle 
Sante Scritture, Venezia. Instituto di Studi 
Ecumenici S. Bernardino 2010 

41 Comunicări la întruniri 
internaţionale, publicate în 
volume colective din 
străinătate 

2012 The Written Word. Essential Factor in 
Promoting the Mission of the 
Church(Cuvântul scris, factor esenţial în 
promovarea misiunii Bisericii) 
Brînzea Nicolae 
European Jurnal of science and Theology, September 
2012, Vol. 8, Suppl. 2. Teme: Teologia ortodoxă, 
ecumenismul şi dialogul interconfesional.100% 

42 Comunicări la întruniri 
internaţionale, publicate în 
volume colective din 
străinătate 

2013 Evoluţii şi Involuţii in relaţia dintre 
Biserică şi 
Stat în religie şi politică. Relaţia dintre 
Biserică şi Stat de la Constantin cel Mare 
până la Europa post- Maastricht 
Brînzea Nicolae 
vol.1 Proceedings of the 12th International 
Symposium on Science, Theology and Arts (ISSTA 
2013), Supplement of Altarul Reîntregirea Journal, 
Reîntregirea publishing house, Alba Iulia, 2013. 
Themes: Orthodox theology, ecumenism and inter- 
confessional dialogue.100% 

43 Comunicări ştiinţifice publicate în 
volume colective (naţionale) 

2002 Libertate şi datorie în religiile 
monoteiste (iudaism and islamism) 
Brînzea Nicolae 
Buletin Ştiinţific, Seria: Teologie Ortodoxă. Anul VII, 
nr. 2, Piteşti, 2002 pg 59-81 ISSN 1453-1186 

 



44 Comunicări ştiinţifice publicate în 
volume colective (naţionale) 

2003 Eshatonul şi libertatea individuală în 
Brahmanism 
Brînzea Nicolae 
Buletin Ştiinţific, Seria: Teologie Ortodoxă. Anul 
VIII, nr.. 1, Piteşti, 2003 pg 64-74 ISSN 1453-
1186 

45 Comunicări ştiinţifice publicate în 
volume colective (naţionale) 

2003 Absolutul ca libertate în şcolile 
brahmanice şi în concepţia despre 
reîncarnare 
Brînzea Nicolae 
Buletin Ştiinţific, Seria: Teologie Ortodoxă. Anul 
VIII, nr.. 1, Piteşti, 2003 pg 55-64 ISSN 1453-
1186 

46 Comunicări ştiinţifice publicate în 
volume colective (naţionale) 

2004 Libertatea de la datoria religioasă la 
imperativ filosofic 
Brînzea Nicolae 
Buletin Ştiinţific, Seria: Teologie Ortodoxă. Anul 
VIII, nr. 2, Piteşti, 2004 pg 114-118 ISSN 1453-
1186 

47 Comunicări ştiinţifice publicate în 
volume colective (naţionale) 

2004 Fundamentele filosofice ale libertăţii 
Brînzea Nicolae 
Buletin Ştiinţific, Seria: Teologie Ortodoxă. Anul VIII, 
nr 2, Piteşti, 2004 pg 118-127, ISSN 1453-1186 

48 Comunicări ştiinţifice publicate în 
volume colective (naţionale) 

2005 Drepţii Vechiului Testament-pilde 
în istoria mântuirii 
Brînzea Nicolae 
Simpozionul interconfesional Antropologia biblică în 
cercetarea modernă. Piteşti, 8-9 decembrie 2005, 
Piteşti, Editura 
Universităţii din Piteşti, 2005- ISBN 973-689-496-2 

49 Comunicări ştiinţifice publicate în 
volume colective (naţionale) 

2007 Teologia analitică a misterului creştin 
Brînzea Nicolae 
Teologie şi analiză, Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 2007 

50 Comunicări ştiinţifice publicate în 
volume colective (naţionale) 

2007 The Two Testaments and their 
Complementarities 
Brînzea Nicolae 
Teologie şi analiză, Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 2007 

51 Comunicări ştiinţifice publicate în 
volume colective (naţionale) 

2011 Neagoe Basarab (1512-1521)- o 
abordare istorică, teologică şi literară 
Brînzea Nicolae 
volume: 650 de ani de la înfiinţarea Mitropoliei 
Ungrovlahiei. Spiritualitate şi istorie în 
Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului , Editura 
Universităţii din Piteşti, 2011. 

52 Comunicări ştiinţifice publicate în 
volume colective (naţionale) 

2012 Experienţa religioasă. Experienţa 
religioasă creştină 
Brînzea Nicolae 
Iniţiere şi familie: o abordare fenomenologică, Editura 
Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2012, pg 91-
98, ISBN 978- 973-595-370-6 Teme: Teologia 
ortodoxă, ecumenismul şi dialogul 
interconfesional.100% 

53 Comunicări ştiinţifice publicate în 
volume colective (naţionale) 

2016 Tinerii. Biserica şi Provocările 
Societăţii Contemporane 
Brînzea Nicolae, Radomir Marius Sorin. 
In volumul Simpozionului Internaţional: Young 
people in Church & Society, Alba Iulia, 9-10 mai, 
editura Altarul Reîntregirii , serie nouă,anul XXI nr. 1 
ianuarie-aprilie 2016, Teme: Anul educaţiei 
religioase a tineretului creştin ortodox. 100% 



54 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, 
visiting professor, membru în 
comisii de dialog teologic, 
interconfesional şi interreligios, 
membru încomisii academice de 
specialitate, membru în colectivele 
redactionale ale unor reviste de 
specialitate din străinătate, referent 
ştiinţific al unor edituri de prestigiu, 
premii şi distinctii 
academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

1997 Iniţiator and Coordonator Revistă de 
Cultură 
Brînzea Nicolae 
1997-1999, revista de Cultură a Inspectoratului 
Judeţean pentru cultură Argeş 

55 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii 
academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2000 Initiator de proiect ARCA 2000 project 
Brînzea Nicolae 
Secretariatul de stat pentru culte, anul 2000 

56 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii 
academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2000 Steaua României în grad de Ofiţer 
Brînzea Nicolae 
Ordinul Naţional Serviciul Credincios din 01.12.2000 
dat de Preşedintele Romaniei Emil Constantinescu 

57 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii 
academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2000 Crucea Patriarhală 
Brînzea Nicolae 
Patriarhia Română, ordinul nr. 245, septembrie 2000, 
al Patriarhului Teoctist 



58 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2000 Crucea Moldavă 
Brînzea Nicolae 
Dată în 19.11.2000 de Mitropolitul Daniel, actualul 
Patriarh al BOR 

59 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2000 Crucea Patriarhiei Ecumenice 
Brînzea Nicolae 
Anul 2000, dată de Patriarhul ecumenic Bartolomeu 

60 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea 
academică naţională şi 
internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2000 Crucea Arhiepiscopiei de Atena 
Brînzea Nicolae 
Dată de Arhiepiscopul Hristodulos al Atenei, anul 
2000 

61 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii 
academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2000 Crucea Sf. Ap. Andrei 
Brînzea Nicolae 
Dată de Episcopul Casian, în 18 decembrie 2000 



62 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii 
academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2000 Cetăţean de Onoare al oraşului 
Caracas din Venezuela 
Brînzea Nicolae 
Conferită de Primăria Oraşului Caracas, pe 8 
noiembrie 1999, în Caracas, Venezuela 

63 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii 
academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2003 Membtru în Consiliul de Redacţie al 
revistei 
„Buletin Ştiinţific” al Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă 
„Sfânta Muceniţă Filoteia” din cadrul 
Universităţii de stat din Piteşti 
Brînzea Nicolae 
Since 2003 

64 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii 
academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2004 Membru în comitetul de organizare 
conferinţă 
Brînzea Nicolae 
Membru în comitetul de organizare a Simpozionului 
Internaţional al Societăţii Filosofice din Balcani, 
Piteşti, 2004 

65 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2004 Preşedinte în comisie de concurs 
Brînzea Nicolae 
Pentru ocuparea postului de asistent, poziţia 27 
la disciplinele Formare Duhovnicească 
Misiologie, Morală de la Catedra de Teologie. 
Publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 
781 din 16.11.2004, prin hotărârea Rectorului 
nr.1112 din data de 19.11.2004 

66 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea 
academică naţională şi 
internaţională, 

2007 Partener de Grant HEMSEH Hebrew 
Memory for a 
Shared Continuance 

 



 visiting professor, membru în 
comisii de dialog teologic, 
interconfesional şi interreligios, 
membru încomisii academice de 
specialitate, membru în colectivele 
redactionale ale unor reviste de 
specialitate din străinătate, referent 
ştiinţific al unor edituri de prestigiu, 
premii şi distinctii 
academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

Brînzea Nicolae 
2007-2013, alături de Universita di Bologna- 
Dipartimento di Storie e Metodi per la 
Conservazione dei Beni Culturali, CeDoMEI 
(Centro di documentazione ecumenica italiana) di 
Livorno, Theatre en l’air- Der LufTeater, 
Universitat Mainz, University of Vienna 

67 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2007 Premiul Academiei Române Ion 
Petrovici 
Brînzea Nicolae 
Conferită în data de 19.12.2007 de Academia 
Română pentru lucrarea „Între libertate şi datorie” 

68 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2007 Teologie şi Analiză 
Brînzea Nicolae 
Coordonator volum Teologie şi Analiză, editura 
Academiei Române. Bucureşti 2007 

69 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2008 Director în colectivul de organizare al 
conferinţei internaţionale Itinerariul şi 
conţinutul formării ecumenice 
Brînzea Nicolae 
Desfăşurat în perioada 7-9 mai 2008, Centru Cultural 
Brăteanu (Vila Florica), Argeş şi organizat de 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Muceniţă 
Filofteia” a Universităţii din Piteşti şi Institutul de Studii 
Ecumenice „San Bernardino” din Veneţia 

70 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 

2008 Membru în colectivul de organizare al 
Simpozioanelor internaţionale Edu-World 
2006, 2007 şi 
2008 
Brînzea Nicolae 
Organizate de Universitatea din Piteşti 



internaţionale etc. 

71 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2008 Itinerario e il contenuto del formare 
ecumenico 
Brînzea Nicolae 
Director responsabil al tipăririi volumului Itinerario e 
il contenuto del formare ecumenico ISSN 0393-
3687. Autorizzatione del tribunal di Venezia, no. 
1415 07.03.2002. propertario FRATER- Venezia 
PIVA/TVA/VAT/MWSt. 02450660275 

72 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2009 Director în colectivul de organizare al 
Simpozionului internaţional cu titlul 
Filosofia Greacă veche şi Învăţătura 
Creştinismului timpuriu 
Brînzea Nicolae 
Desfăşurat în perioada 26-29 2009, Curtea de Argeş, 
Palatul Episcopal (Sala Manole) şi organizat de Facultatea 
de Teologie Ortodoxă „Fânta Muceniţă Filoteia” a 
Universităţii din Piteşti, Institutul Filosofie şi Psihologie al 
Academiei Române „Constantin Rădulescu-Motru” şi 
centru de Cercetare al Filosofiei Greceşti al Academiei din 
Atena. 

73 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2009 Director în colectivul de organizare al 
conferinţei internaţionale Eclesiologia, o 
abordare Scripturistică, Patristică şi din 
perspectiva dialogului ecumenic. 
Dimensiunea ecumenică a Domnitorului 
Neagoe Vodă- Basarab. 
Brînzea Nicolae 
Simpozion desfăşurat în perioada 8-9 mai 2009, Curtea de 
Argeş (Sala Manole) şi organizat de Facultatea de Teologie 
Ortodoxă „Fânta Muceniţă Filoteia” a Universităţii din 
Piteşti şi Institutul de Studii Ecumenice „San Bernardino” 
din Veneţia. 

74 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 

2009 Membru al Academiei Germano-Române 
Brînzea Nicolae 
Decret nr. 125 din 04.11.2009 



internaţionale etc. 

75 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii 
academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2009 Ecclesiologia, approcio scritturale, 
patristico e alla luce dei dialogo 
ecumenico, dimensione ecumenica del 
principe Neagoe Vodă-Basarab Brînzea 
Nicolae 
Director responsabil al tipăririi volumului Itinerario e 
il contenuto del formare ecumenico ISSN 0393-
3687. Autorizzatione del tribunal di Venezia, no. 
1415 07.03.2002. propertario FRATER- Venezia 
PIVA/TVA/VAT/MWSt. 02450660275 

76 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii 
academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2010 Director în colectivul de organizare al 
conferinţei internaţionale Biserica în lumina 
Sfintei Scripturi Brînzea Nicolae 
Simpozion desfăşurat în perioada 8-9 mai 2010, Curtea de 
Argeş (Sala Manole) şi organizat de Facultatea de Teologie 
Ortodoxă „Fânta Muceniţă Filoteia” a Universităţii din 
Piteşti şi Institutul de Studii Ecumenice „San Bernardino” 
din Veneţia. 

77 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice 
de specialitate, membru în 
colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2010 Membru în comisie de doctorat 
Brînzea Nicolae 
Doctorand Ignat Adrian cu teza: Aportul Bisericii la 
Marea Unire de la 1 decembrie 1918. 

78 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2010 La chiesa alla luce delle Sante Scritture 
Brînzea Nicolae 
Director responsabil tipăririi volumului La chiesa alla 
luce delle Sante Scritture. Venezia. Instituto di studi 
ecumenici S. Bernardino, 2010 ISSN 0393-3687 
autorizzatione del tribunal di Venezia, no. 1415 
07.03.2002. propertario FRATER-Venezia 
PIVA/TVA/VAT/MWSt. 02450660275 



79 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2010 Membru în comisia de calitate a UPIT 
Brînzea 
Nicolae 
Perioada 2005-
2010 

80 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2010 Membru în comisia de evaluatori pe domenii 
a ARACIS-ului 
Brînzea Nicolae 
Perioada 2007-2010 

81 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2010 Preşedintele comisiei canonice a Adunării 
Naţionale Bisericeşti 
Brînzea Nicolae 
Perioada 2006-2010 

82 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2013 Membru în comisia de doctorat 
Doctorand Radomir Marius teza cu titlul Teologie şi 
Mistică în opera lui Nichifor Crainic, data susţinerii 
09.12.2013. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 
Filosofie. Teme: Creştinismul poporului român, factor al 
continuităţii etnice 100% 

83 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, 
membru în colectivele 

2014 Director în colectivul de organizare al 
conferinţei internaţionale Documentul de la 
Revenna. Consecinţele eclesiologice şi canonice ale 
constituţiei sacramentale a Bisericii 
Brînzea Nicolae 

 



 redactionale ale unor reviste de 
specialitate din străinătate, referent 
ştiinţific al unor edituri de prestigiu, 
premii şi distinctii academice 
naţionale şi internaţionale etc. 

7-8 mai 2014, Centru cultural Brăteanu (Vila Florica), 
Argeş şi organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă 
„Fânta Muceniţă Filoteia” a Universităţii din Piteşti şi 
Institutul de Studii Ecumenice „San Bernardino” din 
Veneţia. Teme: Documentul de la Ravenna. Consecinţele 
eclesiologice şi canonice ale constituţiei sacramentale a 
Bisericii 100% 

84 Prestigiul şi recunoaşterea în 
comunitatea academică naţională 
şi internaţională, visiting professor, 
membru în comisii de dialog 
teologic, interconfesional şi 
interreligios, membru încomisii 
academice de specialitate, membru 
în colectivele redactionale ale unor 
reviste de specialitate din 
străinătate, referent ştiinţific al unor 
edituri de prestigiu, premii şi 
distinctii 
academice naţionale şi 
internaţionale etc. 

2016 Membru în Colectivul Organizator 
al Simpozionului Tinerii în Biserică şi 
Societate Brînzea Nicolae 
Alba Iulia, 9-10 mai, 2016, Teme: Anul educaţiei 
religioase a tineretului creştin ortodox 100% 

 


