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Congresul Na]ional al Facult\]ilor de 

Teologie Ortodox\ din România:

Mo[tenirea teologiei P\rintelui Dumitru St\niloae [i 
valorificarea ei ast\zi, 8-10 septembrie 2003

Pr. Nicolae DASC|LU

~n condi]iile schimb\rilor care au avut loc `n ultimii 14 ani `n societatea
româneasc\, `nv\]\mântul teologic universitar a cunoscut o dezvoltare rapid\.
Dac\ `n anul 1989 existau `n România numai dou\ institute teologice ortodoxe de
grad universitar (Bucure[ti [i Sibiu), cu specialitatea teologie pastoral\, `n
prezent sunt 15 centre universitare `n care exist\ facult\]i de teologie, sec]ii sau
specializ\ri de profil. Facult\]ile de teologie func]ioneaz\ `n cadrul universit\]ilor
de stat, sub obl\duirea spiritual\ a Bisericii. Prin cooperare cu alte facult\]i, s-au
organizat sec]ii [i specializ\ri noi, care s\ sprijine lucrarea pastoral-misionar\ a
Bisericii, `n contextul societ\]ii de ast\zi. Vorbind despre responsabilitatea teo-
logiei pentru via]a bisericeasc\ [i pentru progresul ei spiritual, P\rintele Profesor
Dumitru St\niloae scria `n urm\ cu un sfert de veac: „Progresul teologiei e f\cut
posibil de infinitatea divin\ `n forma uman\ pus\ la dispozi]ia oamenilor, dar el
e f\cut necesar de trebuin]a de a face acest infinit accesibil credincio[ilor din
fiecare timp, la al c\ror nivel de `n]elegere [i de via]\ duhovniceasc\ au con-
tribuit eforturile spirituale ale genera]iilor anterioare. Credincio[ii ace[tia fac
parte din Biseric\ [i mântuirea lor se realizeaz\ `n solidaritatea lor `n Biseric\.
Teologii trebuie s\-[i `ncadreze slujirea lor `n aceast\ oper\ de mântuire a
credincio[ilor Bisericii din fiecare timp. De aceea reflexiunea teologic\ perso-
nal\ trebuie s\ fie animat\ nu de dorin]a de originalitate cu orice pre], ci de
explicarea a ceea ce e mo[tenire comun\ [i sluje[te mântuirii credincio[ilor
Bisericii din acel timp; ea trebuie s\ stea `n strâns\ intimitate cu via]a de
rug\ciune [i de slujire a Bisericii, pentru a adânci [i `nviora aceast\ slujire. F\r\
aceasta, Biserica poate deveni formalist\ `n slujirea ei, iar teologia, rece [i
individualist\”1. 

Aniversarea `n anul 2003 a 100 de ani de la na[terea P\rintelui Dumitru
St\niloae [i comemorarea a 10 ani de la trecerea sa la ve[nicie au prilejuit
numeroase `ntruniri spirituale [i academice `n toat\ ]ara. Ini]iativa organiz\rii

1 Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. 1, 1978, pp. 100-101.
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unui Congres Na]ional al Facult\]ilor de Teologie Ortodox\ a apar]inut Facult\]ii
de Teologie „Patriarhul Justinian” din Bucure[ti. Cu binecuvântarea Prea Feri-
citului P\rinte Patriarh Teoctist [i cu aprobarea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române (temei nr. 2575/2003), organizarea Congresului a fost `ncredin]at\ I.P.S.
Mitropolit Daniel al Moldovei [i Bucovinei, pre[edintele Comisiei pentru
~nv\]\mânt a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române [i discipol al celui
mai mare teolog român din secolul al XX-lea. Secretariatul de Stat pentru Culte
din cadrul Ministerului Culturii [i Cultelor a apreciat ini]iativa [i a oferit sprijin
pentru organizarea Congresului, cu tema: Mo[tenirea teologiei P\rintelui Dumitru
St\niloae [i valorificarea ei ast\zi. ~n zilele de 16 [i 17 iulie 2003 a avut loc
`ntrunirea Comitetului preg\titor al Congresului Na]ional al Facult\]ilor de Teo-
logie Ortodox\ din România, la Centrul cultural-pastoral „Sf. Daniil Sihastrul”
de la M\n\stirea Dur\u (jud. Neam]). S-au stabilit atunci, `n urma consult\rilor
dintre reprezentan]ii facult\]ilor de teologie din ]ar\, principalele repere: perioada
desf\[ur\rii Congresului, reprezentarea facult\]ilor de teologie, metoda de lucru,
repartizarea tematicii [i a referatelor, probleme organizatorice.

S\rb\toarea Na[terii Maicii Domnului, 8 septembrie, a fost aleas\ ca zi de
`nceput a Congresului. Astfel, cei mai mul]i dintre delega]ii la Congres ai
institu]iilor de `nv\]\mânt superior teologic ortodox din România au participat la
Sf. Liturghie [i la agapa fr\]easc\ de la hramul M\n\stirii Sih\stria. ~n cursul
dup\-amiezii au ajuns la Centrul cultural-pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” de la
M\n\stirea Dur\u, unde au fost `ntâmpina]i de c\tre I.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei [i Bucovinei. Dup\ masa de sear\ a avut loc prima sesiune de lucru, `n
cadrul c\reia cei 50 de participan]i (profesori, conferen]iari, lectori, asisten]i,
persoane cu func]ii de r\spundere `n conducerea facult\]ilor de teologie) s-au
prezentat [i au exprimat gândurile lor `n privin]a `ntrunirii. 

Mar]i, 9 septembrie 2003, de la orele 9.00, a avut loc sesiunea omagial\
dedicat\ P\rintelui Profesor Dumitru St\niloae. P.C. Pr. Prof. Nicolae Necula,
Decanul Facult\]ii de Teologie „Patriarhul Justinian” – Bucure[ti, a dat citire
Mesajului adresat de c\tre Prea Fericitul P\rinte Patriarh Teoctist al Bisericii
Ortodoxe Române. Red\m integral con]inutul Mesajului:

~nalt Prea Sfin]ite Mitropolit Daniel,

~nalt Prea Sfin]i]i [i Prea Cucernici P\rin]i Decani,

Iubi]i P\rin]i [i Domnilor Profesori,

R\spund cu bucurie dorin]ei ~nalt Prea Sfin]iei Voastre ca prin acest cuvânt
s\ fiu p\rta[ la lucr\rile acestui prim Congres Na]ional al Facult\]ilor de
Teologie Ortodox\ din România [i s\ V\ exprim, ~nalt Prea Sfin]iei Voastre,
mul]umirea c\ l-a]i organizat sub m\re]ia sih\streasc\ a Ceahl\ului, prielnic
odinioar\ a[ez\rii multor iubitori de lini[te [i ai rug\ciunii lui Iisus. „Adânc pe
adânc cheam\” (Ps. 41, 9), zice poetul Vechiului Testament, David. Numai `ntr-o
astfel de a[ezare, `n care „`n]elepciunea [i-a aflat sie[i cas\” (Pilde 9,1), cum
roste[te `n]eleptul Solomon, se cuvine a se celebra centenarul na[terii P\rintelui
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Dumitru St\niloae, cel ce a t\lm\cit [i a `ntruchipat prin gând, scris [i fapte
cunoa[terea Revela]iei Dumnezeie[ti [i opera Sfin]ilor P\rin]i, `ntru dobândirea
des\vâr[irii [i a mântuirii. ~ns\[i organizarea Congresului [i desf\[urarea lui `n
acest spa]iu, atât de prielnic pentru teologhisire, pentru aceast\ c\utare a
`n]elegerii operei scrise de P\rintele Dumitru St\niloae, pe care o avem ade-
v\rat\ mo[tenire de suflet pentru slujitorii Bisericii noastre [i a fiilor [i fiicelor
ei, constituie cu trecerea timpului o temeinic\ chez\[ie `n dobândirea roadelor
str\daniilor noastre teologice.

Exprim aceste gânduri, ~nalt Prea Sfin]ite Pre[edinte [i iubi]ii mei fra]i `ntru
slujirea Bisericii noastre, st\pânit de aceea[i iubire [i pre]uire ca to]i cei de fa]\,
dar mai profund le retr\iesc personal, ca odinioar\, când osteneam `mpreun\ la
Institutul Teologic de grad universitar din Bucure[ti, rânduit de Sfântul Sinod s\
`ndeplinesc func]ia de rector.

Este de la sine `n]eles cât\ greutate ap\sa pe sufletul celui h\r\zit s\ poarte
un asemenea jug, mai cu seam\ `n condi]iile acelor vremi, când se cerea a fi
dep\[ite greut\]ile inimaginabile spre a sluji Biserica – [i mai cu seam\ Biserica
cea vie din inimile tinerilor. Nu `ncetez a mul]umi lui Dumnezeu pentru acei
patru ani de slujire al\turi [i `mpreun\ cu ceata profesorilor de elit\, `ntre care
`n mod deosebit `i sim]eam prezen]a `n sensul cel mai scump al acestui cuvânt. ~n
desele furtuni pe care le `ntâmpinam, chipul, cuvântul, privirea, `ntreaga fiin]\ a
P\rintelui St\niloae radiau bun\tate, `ncredere, r\bdare, duh sincer, de p\rt\[ie,
`n rezolvarea multelor [i ne`ncetatelor probleme care se iveau `n via]a unui
a[ez\mânt de modelare a personalit\]ii viitorilor slujitori ai Bisericii noastre.
~mi dau seama c\ nu spun ceva nou. Cu to]ii am tr\it sau tr\im asemenea st\ri.
Aici v\ afla]i ierarhi [i profesori, care purta]i acest „jug al lui Hristos” acum,
când `nv\]\mântul teologic se g\se[te `n Universitate [i sunt convins de
`nsemn\tatea acestei r\spunderi. Folosesc acest prilej `n\l]\tor s\ v\ adresez
personal [i `n numele Sfântului Sinod pre]uire fr\]easc\, pentru c\ v\ asuma]i
aceast\ str\danie, pe care o depune]i atât la catedr\, cât [i la conducerea
Facult\]ii, [i ca membri ai Senatului Universitar. Cu to]ii ne d\m seama de
`nsemn\tatea unui sprijin de suflet [i a `n]elegerii primite din partea colegilor de
slujire. Acest aspect din anii mei de rectorat mi-a r\mas extrem de viu [i de
gr\itor, despre bog\]ia sufleteasc\ a savantului dasc\l de la catedr\, grabnic `n a
ajuta clarificarea cazurilor ce se iveau.

~n fiin]a P\rintelui Profesor Dumitru St\niloae, autorul tratatelor de teo-
logie, traduc\torul Filocaliei, se contopea [tiin]a teologic\ de profunzimea cu-
noscut\ cu evlavia vie]ii de rug\ciune [i bun\tate, disponibil totdeauna a
participa la multe cerin]e [i `ntâmpl\ri ale a[ez\mântului ai c\rui ucenici tre-
buiau s\ p\[easc\ pe cele dou\ drumuri: cel al bisericii [i cel al bibliotecii.

Dac\ aceste daruri fiin]iale, de p\rinte [i frate, ale Profesorului Dumitru
St\niloae izvorau dintr-o iubire nesfâr[it\ [i se rev\rsau cu `mbel[ugare spre
inimile tinerilor `nv\]\cei, de la catedr\ [i de la sfântul altar, ele aveau [i rolul
unui continuu sprijin moral [i sufletesc, puterea unei for]e de suflet, gata a con-
tribui la u[urarea st\rilor l\untrice, cu fr\mânt\rile [i `ndoielile acelor timpuri,
când cei 350 de preo]i afla]i pentru dou\ luni la cursurile pastorale [i cei peste
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140 de studen]i se cuvenea a fi c\l\uzi]i [i lumina]i nu numai cu cuno[tin]ele
necesare misiunii preo]e[ti, ci [i cu exemplul vie]ii, cu acea des\vâr[it\ implicare
la purtarea jugului lui Hristos de c\tre acea mare ob[te a Bisericii noastre,
aflat\ `n Institutul Teologic de la vârsta fraged\ a tinere]ii, pân\ la tâmplele
`nc\run]ite de anii slujirii sfântului altar. De[i avea `n fa]a catedrei tineri
studen]i, iar la cursuri comune se aflau [i preo]i `nc\run]i]i, P\rintele Dumitru
enun]a idei, principii [i date, exprimându-le cu delicate]e, dar [i cu acrivie,
pogorându-se atât de m\iestrit, cu blânde]ea-i cunoscut\, la nivelul de `n]elegere
al ascult\torilor, `ncât disp\rea distan]a dintre dasc\l [i student.

~n to]i profesorii am descoperit, `n acei ani grei pentru misiunea atât de
important\ de a zidi `n inimile tinerilor `nv\]\cei, convingeri, atitudini clare fa]\
de adev\r, dreptate [i, mai cu seam\, credin]a `n Dumnezeu [i devotament pentru
preo]ie. ~n acel timp, când tocmai aceste valori erau sistematic t\g\duite [i chiar
comb\tute, m-a impresionat strategia duhovniceasc\ a P\rintelui Dumitru St\-
niloae de a-i ocroti pe tineri de `ntin\ciunile veacului, de a se oferi s\ le fie
sf\tuitor [i `n orele stabilite de ei. Cu o d\ruire [i o punctualitate pilduitoare, se
prezenta la catedr\, la consiliul profesoral sau la orele numite „de duhovnicie”,
preg\tit `ntotdeauna cu formule, opinii [i recomand\ri de mare valoare duhovni-
ceasc\, mereu cu câte o not\ de noutate izvorât\ din fondul filocalic al gândirii
sale. P\truns adânc de `nv\]\tura Sfin]ilor P\rin]i [i de Sfânta Tradi]ie, el ar\ta
prin scris [i fapt\ datoria teologiei de a r\spunde problemelor actuale ale Bi-
sericii, [i celor contemporane nou\ [i lumii de ast\zi [i chiar din toate timpurile.
Cu pilduitoare bun\voin]\ contribuia la referate, studii [i articole privind pro-
blemele ce se iveau `n via]a Bisericii [i care trebuiau aduse la cuno[tin]a clerului
[i credincio[ilor. Zilnic, a[ putea spune, s\dea `n sufletele tinere sau vârstnice
florile virtu]ilor [i valorile ve[nice ale credin]ei ortodoxe.

~nalt Prea Sfin]ia Voastr\ [i iubi]i p\rin]i [i fra]i participan]i,

~nsu[i faptul organiz\rii acestui Congres Na]ional al Facult\]ilor de Teologie
Ortodox\ din România este o m\rturie gr\itoare a prezen]ei spirituale a mo[te-
nirii P\rintelui Dumitru St\niloae. Dac\ am poposit asupra leg\turilor mele de
slujire tocmai `n timpul [i locul când slujitorii Bisericii noastre depuneau efor-
turile de men]inere a fiin]ei dumnezeiescului nostru A[ez\mânt mântuitor, am
f\cut lucrul acesta ca unul care patru ani m-am aflat `n lumina preocup\rilor
unui corp profesoral numit, pe bun\ dreptate, de elit\. De elit\ pentru c\ pro-
fesorii erau p\trun[i pân\ `n adâncul sufletului de convingerea c\ spiritul de
unitate `n Domnul, de comuniune sfânt\, care include iubirea, rug\ciunea,
d\ruirea fa]\ de semeni, trebuie s\ str\luceasc\ `n gândirea [i lucrarea noastr\.
Mileniul `n care de abia am p\[it ne cheam\ cu insisten]\ la actualizarea `n
slujire a Sfin]ilor P\rin]i, pentru care mo[tenirea spiritual\ a P\rintelui Dumitru
St\niloae ne va fi de mare ajutor.

Pe aceste temelii, mo[tenirea teologic\ a P\rintelui Dumitru St\niloae [i
valorificarea ei se vor `mplini a[a cum dorim cu to]ii. Faptul c\ ini]iativa acestui
Congres a pornit de la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian”, iar ~nalt
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Prea Sfin]ia Voastr\, ca ucenic de frunte `n teologhisire a celui mai mare teolog
al Ortodoxiei, v-a]i implicat `n organizarea lui, ca [i faptul c\ acum, cu voia lui
Dumnezeu, Biserica noastr\ are 14 Facult\]i de Teologie, cu o genra]ie tân\r\
de ierarhi [i profesori, toate acestea constituie m\rturii binecuvântate c\ str\-
dania noastr\ `n valorificarea gândirii P\rintelui Dumitru St\niloae nu va r\-
mâne zadarnic\, ci va aduce roade, cu ajutorul [i lucrarea Duhului Sfânt.

Cu duhovniceasc\ bucurie, binecuvânt\m lucr\rile acestui Congres Na]ional
al Facult\]ilor de Teologie [i V\ `mbr\]i[\m cu dragoste fr\]easc\.

  
~n continuare, dl Lauren]iu T\nase, Secretar de Stat pentru Culte, a prezentat

mesajul d-lui Acad. R\zvan Theodorescu, Ministrul Culturii [i Cultelor, [i a transmis
salutul d-lui Alexandru Athanasiu, Ministrul Educa]iei, Cercet\rii [i Tineretului.

Vizionarea unui film documentar realizat `n prim\vara anului 1990, cu
câteva luni `nainte de trecerea la ve[nicie a P\rintelui Dumitru St\niloae, a adus
`n inimile participan]ilor teologhisirea profund\ [i `n]elepciunea roditoare a
tâlcuitorului Filocaliei române[ti. I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei [i Buco-
vinei a evocat personalitatea eminentului s\u profesor [i mentor spiritual, teolog
tr\itor [i creator `n duhul Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii, care a d\ruit Bisericii
Ortodoxe [i culturii române[ti o gândire structurat\ pe sinteza unor teme funda-
mentale: sinteza dintre Tradi]ie [i actualitate, sinteza dintre [tiin]\ [i credin]\,
sinteza dintre spiritual, social [i ecologic.

Editura mitropolitan\ Trinitas a publicat, cu prilejul Congresului de la Dur\u,
volumul Teologia ortodox\ `n România contemporan\. Evalu\ri [i perspective,
`n care regretatul Pr. prof. Ion Bria face o caracterizare concentrat\ a teologiei
române[ti din secolul al XX-lea [i subliniaz\ exigen]ele prioritare pentru mi-
leniul al III-lea.  

Tema principal\ a primului Congres al Facult\]ilor de Teologie Ortodox\ din
România a fost `mp\r]it\ `n dou\ subteme:

I. Scopul [i misiunea Teologiei `n Biseric\ [i `n Societate; 
II. Principalele probleme cu care se confrunt\ facult\]ile de teologie orto-

dox\ din România ast\zi.
~n cadrul primei subteme, au fost prezentate urm\toarele trei referate:
P\rintele Dumitru St\niloae – clasic al Teologiei secolului al XX-lea,
referent: Arhid. prof. dr. Ioan I. Ic\ jr., Sibiu;
Scopul [i misiunea teologiei `n Biseric\ [i societate, 
referent:  Pr. prof. dr. Constantin Coman, Bucure[ti;
Cooperarea dintre facult\]ile de teologie din Europa,
referent: Pr. prof. dr. Viorel Ioni]\, Bucure[ti [i Geneva.

~n continuare, participan]ii au audiat alte patru referate, alc\tuite pentru cea
de a doua subtem\ a Congresului:

Structura `nv\]\mântului teologic azi (planuri, programe), 
referent: Pr. conf. dr. Ioan Chiril\, Cluj;
Rela]ia dintre facultate [i Biseric\, 
referent: Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, Ia[i;
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Rela]ia dintre facultate [i universitate, 
referent: Pr. prof. dr. Nicolae Necula, Bucure[ti;
Rela]ia dintre facultate [i societate, 
referent: Lect. dr. Ionel Ungureanu, Craiova.
Dup\ sus]inerea referatelor, au urmat comentarii [i dialoguri privind temele

prezentate, au avut loc ample dezbateri la care au participat to]i reprezentan]ii
institu]iilor de `nv\]\mânt teologic universitar ortodox din România, care au re-
liefat aspecte comune referitoare la situa]ia actual\ [i probleme de perspectiv\.
Propunerile [i concluziile Congresului au fost sistematizate `n Raportul final,
document cuprinz\tor care a fost `naintat Sf. Sinod spre analiz\ [i aprobare.

~ntrunirile din Sala de conferin]e a Centrului cultural-pastoral „Sf. Daniil
Sihastrul” de la Dur\u s-au `mpletit cu momentele de rug\ciune [i de comuniune
spiritual\ de la paraclisul Centrului.

Lucr\rile Congresului s-au `ncheiat `n dup\-amiaza zilei de 10 septembrie
2003.

~n [edin]a sa din 11-12 noiembrie 2003, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a luat `n discu]ie Raportul final privind desf\[urarea lucr\rilor primului
Congres na]ional al Facult\]ilor de Teologie Ortodox\ din România, organizat la
Dur\u `n zilele de 8-10 septembrie 2003.

Documentele Congresului, concretizate `n 18 constat\ri [i propuneri cuprinse
`n dou\ capitole: Rela]ia dintre Facultate [i autoritatea/administra]ia bisericeasc\
[i Rela]iile dintre Facult\]ile de Teologie, au fost analizate `n plen. La propu-
nerea Comisiei ~nv\]\mântului pentru preg\tirea personalului bisericesc, Sfântul
Sinod a adoptat urm\toarele hot\râri, comunicate prin temeiul nr. 3763 / 13 no-
iembrie 2003: 

- se ia act cu aprobare de lucr\rile primului Congres al facult\]ilor de teologie
Ortodox\ din România;

- se aduc mul]umiri ~nalt Prea Sfin]itului Daniel, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, pentru organizarea, coordonarea [i prezidarea lucr\rilor Congresului; 

- se aprob\ unele propuneri f\cute la Congres, dup\ cum urmeaz\:
1. Fiecare cleric, cadru didactic are dreptul s\ fie `mbisericit de c\tre

Chiriarh la o parohie din apropierea domiciliului, sau la alt\ parohie pe care o
propune Chiriarhul. Acolo unde posibilit\]ile permit, cu acordul consiliului
parohial, cel `mbisericit poate fi remunerat, prin cumul de func]ii, potrivit
normelor legale `n vigoare.

- Pentru publicarea unor studii [i lucr\ri teologice, la hot\rârea Sfântului
Sinod Temei 2533/2003, Chiriarhii nu vor acorda binecuvântare de publicare a
vreunei c\r]i teologice f\r\ a se `ndeplini condi]iile de mai sus (referate de
specialitate a doi profesori universitari titulari). Fiecare Chiriarh s\ acorde
binecuvântare numai pentru preo]ii [i autorii din eparhia sa [i numai la editura
(editurile) sa (sale), se adaug\:

 „`n cazul `n care editura eparhiei respective nu are spa]iu tipografic, nici
posibilit\]i materiale de publicare, Chiriarhul va acorda binecuvântare la alt\
editur\ bisericeasc\ `n termen de cel mult 3 luni.
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2. Pentru publicarea unor studii [i lucr\ri teologice, la hot\rârea 2533/2003
se adaug\: „`n cazul `n care editura eparhiei respective nu are spa]iu tipografic
nici posibilit\]i materiale de publicare, Chiriarhul va acorda binecuvântare la
alt\ editur\ bisericeasc\ `n termen de cel mult 3 luni.

3. Avându-se `n vedere faptul c\ `nv\]\mântul teologic se desf\[oar\ sub o
dubl\ jurisdic]ie, statutul profesorului cleric, din `nv\]\mântul universitar [i
preuniversitar, `n structura bisericesc\, va fi analizat de c\tre Comisia Canonic\
a Sfântului Sinod `n vederea cuprinderii `n Regulamentele biserice[ti când
acestea vor intra `n procedura de revizuire, amendare [i completare (rang, dis-
tinc]ii, locul  la slujirea `n sobor etc., precum [i `ndatoriri [i sanc]iuni).

4. Acordarea binecuvânt\rii pentru `nscrierea la concursul de admitere la
Facultatea de Teologie ca studen]i, masteranzi [i doctoranzi, s\ se dea de c\tre
Chiriarhul locului pentru orice Facultate de Teologie f\r\ ca aceasta s\ oblige
la angajarea absolventului `n eparhia de origine. Pentru absolven]ii de liceu se
va solicita `n continuare media minim 8 la bacalaureat, iar Chiriarhii nu vor refuza
`nscrierea acestora la facult\]ile de teologie.

5. Pentru asigurarea unit\]ii [i calit\]ii `nv\]\mântului `n toate Facult\]ile de
Teologie, se vor constitui dou\ comisii permanente de lucru.

Se completeaz\ cu:
Facultatea de Teologie din Bucure[ti, `n consultare cu celelalte Facult\]i de

Teologie, va desemna componen]a comisiilor, propune priorit\]ile din domeniul
atribu]iilor [i va fixa locul [i data `ntrunirii Comisiilor. Cu prilejul  `ntrunirilor
se va constitui un secretariat permanent al Comisiilor ce va coordona lucr\rile
viitoare, `n acela[i mod cele hot\râte vor fi `naintate, ca propuneri Sfântului
Sinod pentru analiz\ [i decizie.      

- Comisia pentru Planuri de ~nv\]\mânt, compus\ din [efii de catedr\. 
- Comisia pentru Programe Analitice compus\ din reprezentan]ii discipli-

nelor, delega]i  de totalitatea speciali[tilor `n domeniu de la toate facult\]ile;
- Comisiile permanente de lucru vor avea urm\toarele `ndatoriri:
 se vor `ngriji de revizuirea Planurilor de ~nv\]\mânt [i a Programelor

Analitice, la toate disciplinele, `n conformitate cu hot\rârile Sfântului Sinod [i
legisla]ia universitar\ `n vigoare;

vor aduce la cuno[tin]\ hot\rârile adoptate, c\tre Comisia de ~nv\]\mânt a
Sfântului Sinod,  spre aprobare; 

vor revizui tematica [i bibliografia pentru examenele de: titularizare, defi-
nitivat [i grade didactice ale profesorilor de religie; 

comisiile pot lucra [i `mpreun\, o persoan\ putând face parte din ambele
comisii.

6. Se va  `nfiin]a o pagin\ de internet, care va fi administrat\ de Secretariatul
Congresului Na]ional al Facult\]ilor de Teologie; acesta are `ndatorirea s\ re-
flecteze `n viitor asupra tuturor problemelor facult\]ilor: cercetare [tiin]ific\, teze
de doctorat [i granturi etc. Pagina va fi coordonat\ de Sectorul ~nv\]\mânt al
Patriarhiei Române, `mpreun\ cu Facultatea de Teologie Ortodox\ din Bucure[ti.  

7. Pentru stimularea cercet\rii [tiin]ifice  [i pentru receptarea critic\ a pro-
duc]iei de carte, Revista Studii Teologice va trece `ntr-o redac]ie proprie; publi-
carea [i difuzarea revistei r\mân ̀ n sarcina redac]iei revistelor centrale biserice[ti. 
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 8. Constatându-se situa]ii `n care calitatea preg\tirii studen]ilor las\ de dorit,
cadrele didactice vor manifesta exigen]\ sporit\ `n procesul de predare [i eva-
luare a cuno[tin]elor, `n concordan]\ cu reglement\rile `n vigoare privind predarea
cursurilor,  seminarizarea [i `ndrumarea studen]ilor;  

9. Pentru a garanta formarea duhovniceasc\ corespunz\toare, se va `nfiin]a
un post de duhovnic remunerat de eparhie,  care va avea, `n exclusivitate, obli-
ga]ia form\rii duhovnice[ti a  studen]ilor; acestuia i se va asigura  un salariu `n
corela]ie cu cel al cadrelor didactice. De asemenea, cadrele didactice-clerici vor
s\vâr[i, prin rota]ie, slujbele religioase la Paraclisul Facult\]ii, ajutând astfel pe
duhovnicul [colii la programul liturgic [i stimulând, prin aceasta, participarea
mai activ\ a studen]ilor la slujbe. 

10. Examenul de admitere `n facult\]ile de teologie, `ncepând cu anul uni-
versitar 2004-2005, va consta dintr-o prob\ scris\ la Teologie Dogmatic\;
media de admitere se va calcula luând `n considerare urm\torul procentaj: 50%
Dogmatic\, 40% media celor 4-5 ani de studii (Liceu sau Seminar) [i 10% media
examenului de bacalaureat. Tematica [i bibliografia vor fi stabilite de cele dou\
comisii permanente de lucru.

11. Se vor `nfiin]a cinci centre de cercetare academic\ [i prognoz\ pastoral-
social\ `n urm\toarele Centre Universitare din ]ar\: Bucure[ti, Ia[i, Sibiu, Cluj
[i Craiova. Acestea vor func]iona `n cooperare cu centrele eparhiale respective
[i cu facult\]ile de teologie. Pentru schema de func]ionare se va solicita sprijinul
Secretariatului de Stat pentru Culte.

12. Constatându-se necesitatea [i utilitatea continu\rii `ntrunirilor facult\-
]ilor de teologie, `n cadrul unui Congres, se institu]ionalizeaz\ aceast\ form\ de
conlucrare sub titulatura: Congresul Na]ional al Facult\]ilor de Teologie
Ortodox\ din România, care se va convoca din doi `n doi ani. Tema urm\torului
Congres va fi Facu1tatea de Teologie `n via]a [i Misiunea Bisericii, cu parti-
ciparea  membrilor  Comisiei sinodale de `nv\]\mânt.

A[adar, primul Congres al Facult\]ilor de Teologie Ortodox\ din România a
fost o reu[it\, iar rezultatele sale au fost apreciate la cel mai `nalt nivel de c\tre
conducerea Bisericii Ortodoxe Române. Fructificarea acestor rezultate va aduce,
`n viitorul apropiat, noi deschideri [i perspective de dezvoltare pentru facult\]ile
teologice de la noi, precum [i consecin]e practice `n `ntreaga activitate pastoral-
misionar\ a slujitorilor Bisericii. Continuarea [i aprofundarea teologiei P\rintelui
Dumitru St\niloae constituie ast\zi, la `nceputul mileniului al III-lea, repere spiri-
tuale sigure [i roditoare pentru `nv\]\mântul teologic universitar din România, `n
dialog [i comuniune cu teologia ortodox\ din `ntreaga lume.
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The National Congress of the Faculties of Orthodox Theology in Romania 

The heritage of Father Dumitru Staniloae’s theology and its consequences today, 
8-10 September 2003

The author of this documentary Rev. Nicolae Dascalu, Cultural Counsellor of the

Archdiocese of Iassy, presents as witness the main aspects of this important Congress,

the main messages and the conclusions of the debates. 

Beginning with a brief overview of the entire theological education in Romania,

the chronicle presents the message of His Beatitude Teoctist, the Patriarch of Romania

addressed to the participants.      

The two topics of the Congress were:

The task and the mission of Theology in the Church and Society

The main problems that confronts the Faculties of Orthodox Theology in

Romania of today.

In the first section three speeches was presented:

Archdeacon Prof. Dr. Ioan I. Ica jr. – Sibiu: Father Dumitru Staniloae – a classic

of Theology in the XX-th century

Rev. Prof. Dr. Constantin Coman – Bucuresti: The task and mission of Theology

in the church and society

Rev. Prof. Dr. Viorel Ionita – Bucuresti and Geneva: The cooperation between

the Faculties of Theology in Europe  

The second section contained for speeches: 

1. Rev. Conf. Dr. Ioan Chirila – Cluj: The Structure of the theological education

today (plans and programs)

2. Rev. Prof. Dr. Nicolae Achimescu – Iasi: The connection between Faculty and

Church

3. Rev. Prof. Dr. Nicolae Necula – Bucuresti: The connection between Faculty

and University

4. Lect. Dr. Ione Ungureanu – Craiova: The connection between Faculty and

Society.

The participants of the Congress continued with a Final Report containing the

main conclusions of the debates. 


