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Curriculum vitae  

   Europass  

 
  
Informaţii personale  
Nume / Prenume  DUMA BERNADIN 
Adresă(e)  Valea Mare - Faraoani (Bacău), nr. 1136, 607170 
Telefon)  Mobil:  0762800449   
E-mail(uri)  bernadinduma@gmail.com 
Naţionalitate  română 
Data naşterii  31.05.1969 
Sex  masculin 
Locul de muncă vizat   
Domeniul ocupaţional 

 Institutul Teologic Romano - Catolic Franciscan 
 Teologie și Filosofie 

 
 
 

 

Experienţa profesională 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea ştiinţifică: 
participare la conferințe, 
mese rotunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 februarie 2010 -  prezent: preot lector universitar doctor; 
 octombrie 2008 – ianuarie 2010: preot profesor la Școala de Teologie pentru        
 laici din Traian (Roman); 
 octombrie 2008 – noiembrie 2010: preot asistent universitar doctor la Institutul    
 Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, coordonator de lucrări de   
 licenţă; 
 martie 1997 – iulie 2002: preot profesor de religie şi asistent spiritual la Liceul   
 greco-catolic din Oradea; 
 membru în Consiliul profesoral al I.T.R.C.F., din 2009-prezent; 
 secretar științific la I.T.R.C.F Roman, în perioada 2011-2017; 
 membru în Consiliul Facultății de teologie, în cadrul I.T.R.C.F., din 2011-2016; 
 decan al Facultății de teologie, în cadrul I.T.R.C.F., din 2017-2021; 2021-prezent; 
   
Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan de grad universitar din Roman 
(Roman, 01-02 octombrie 2011) - Simpozionul internaţional cu tema: „Europa şi 
drepturile omului: Petru Tocănel, OFMConv. – 100 de ani de la naştere”; 
Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan (Roman, 1 iunie 2011), conferința 
„Formarea teologico-filosofică astăzi” susţinută de conf. univ. dr. Alexander 
Baumgarten; 
Facultatea de Filozofie„ I. Duns Scotus” împreună cu Facultatea de Teologie 
Pastorală, din cadrul Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, în 
colaborare cu  Facultatea de Filozofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Facultatea Pontificală „San Bonaventura” din 
Roma (Roman 15 martie 2012) - Simpozionul internaţional „Bonaventura şi I. 
Duns Scotus, între interpretare şi actualitate”; 
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Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, în colaborare cu 
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "Ovidius" din Constanţa şi 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Al.I. Cuza" din 
Iaşi, Roman; 20 ianuarie 2010 - Sesiunea ştiinţifică ecumenică cu tema: „Voi veţi fi 
martorii acestor lucruri" (Lc 24,48); 
Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan (Roman; 1-2 octombrie 2009) 
Simpozionul internaţional  „Fidelitatea lui Cristos, fidelitatea preotului” în anul 
dedicat Sfintei Preoţii; 
Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan (Roman; 20 mai 2008) – „Humanae 
vitae între actualitate şi provocare. Un răspuns modern la o problemă 
multiseculară”; 
Pontificia Università San Tommaso – Angelicum (Roma – Italia; 10 - 11 
Noiembrie 2007): „Non dire: Sono giovane. Annuncia il Vangelo nelle relazioni 
quotidiane”; 
Pontificia Università Lateranense (Agenzia Fides) (Roma – Italia - ; 12-14 
Februarie 2007):  „La legge morale naturale: problemi e prospettive”; 
Accademia Alfonsiana (Roma – Italia; 1-2 marzo 2007): „Nella verità, la pace” – 
pentru aprofundarea teologico-morală a temei primului mesaj al Papei Benedict al 
XVI – lea, pentru Ziua mondială a păcii 2006; 
Accademia Alfonsiana (Roma – Italia; 28 Martie 2006): „Legge naturale e teologia 
morale.  Un problema attuale: l’omosessualità”; 
Academia Teologica (Lvov – Ucraina; 02 iulie – 13 iulie 2001: „Curs de Formare a  
Superiorilor Catolici Orientali din Europa” - Congregația pentru Bisericile 
Orientale; 
Academia „Petru Tocănel”, în colaborare cu Societatea culturală „Clepsidra”, 
Asociația culturală Petru Tocănel, Liceul Roman-Catolic „Sf. Francisc de Assisi”, 
Colegiul național „Roman Vodă”: Martiri și mărturisitori ai neamului românesc 
1948-1989, Roman, 23 ianuarie 2015. 
Academia „Petru Tocănel”, în colaborare cu Societatea culturală „Clepsidra”, 
Asociația culturală Petru Tocănel, Liceul Roman-Catolic „Sf. Francisc de Assisi”, 
Colegiul național „Roman Vodă”, Liceul Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi”: 
Greco-catolicii – o permanență în închisorile comuniste, Roman, 22 aprilie 2015. 
Academia „Petru Tocănel”, în colaborare cu Societatea culturală „Clepsidra”, 
Asociația culturală Petru Tocănel, Liceul Roman-Catolic „Sf. Francisc de Assisi”, 
Colegiul național „Roman Vodă”, Liceul Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi”: 
Categorii profesionale predilecte în vânătoarea comunistă, Roman, 25 februarie 
2015. 
Academia „Petru Tocănel”, în colaborare cu Asociația culturală „Mitropolit 
Visarion Puiu”, Societatea culturală „Clepsidra”, Asociația culturală Petru Tocănel, 
Liceul Roman-Catolic „Sf. Francisc de Assisi”, Colegiul național „Roman Vodă”, 
Liceul Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi”: Viața și moartea în închisorile 
comuniste, Roman 20 martie 2015. 
Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, în colaborare cu Centrul de 
cercetare ecumenică și de dialog interreligios Pax et unitas, Universitatea 
„Ovidius” din Constanța, Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca. Sesiunea 
ecumenică „Dreapta ta, Doamne, s-a glorificat prin putere” (Ex 15,6), Roman, 19 
ianuarie 2018. 
Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Liceul Roman-Catolic „Sf. 
Francisc de Assisi”, Pontificia Facoltà Teologica, Simpozion Internațional 
„Actualitatea gândirii franciscane”, Roman, 09 aprilie 2018. 
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Activitatea ştiinţifică: 
conferințe  susținute, 
moderator, prefațator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am moderat conferința cu tema „Viața ca o poveste”, organizată de Academia 
Tocănel, Roman, 22 februarie 2018. 
Am moderat Masa rotundă cu titlul Problema discernământului în dialogul dintre 
filosofie și teologie, organizată în cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic 
Franciscan, Roman, 23 februarie 2018. 
Am susținut conferința cu tema: „De la frumusețea parabolelor la lumina 
Crăciunului”, în cadrul Academiei Tocănel, Roman, 01 decembrie 2018. 
Am susținut conferința cu tema: „Dreptatea ca provocare a omului modern în 
criză”, organizat de CCEDI Pax et Unitas, în cadrul Sesiunii ecumenice, 
„Dreptatea, numai dreptatea să o cauți!”, ITRCF, Roman, 18 ianuarie 2019. 
Am moderat Simpozionul Internațional „Tineri, conexiune, discernământ”, 
organizată în cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Roman, 2 
octombrie 2017. 
Am moderat conferința cu tema „În căutarea fericirii”, organizată de Academia 
Tocănel, Roman, 20 ianuarie 2017. 
Am moderat conferința cu tema Preoți ortodocși – candele aprinse în temnițele 
comuniste, organizată de Academia Tocănel, în colaborare cu Arhiepiscopia 
Romanului și Bacăului, Asociația culturală Petru Tocănel, Liceul Teologic Ortodox 
„Episcop Melchisedec”, Liceul Roman-Catolic „Sf. Francisc de Assisi”, Colegiul 
național „Roman Vodă”, Liceul Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi”, Roman, 
10 iunie 2015. 
Am susţinut conferinţa cu tema „Conceptul de lege naturală în enciclica 
Humanae vitae”, în cadrul Simpozionului International „Humanae vitae între 
actualitate şi provocare. Un răspuns modern la o problemă multiseculară” (Roman; 
20 mai 2008); 
Am susţinut conferinţa cu tema „Conceptul de lege naturală în enciclica 
Humanae vitae”, în cadrul Simpozionului International ”Humanae vitae între 
actualitate şi provocare. Un răspuns modern la o problemă multiseculară”,  găzduit 
de Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi şi Catedrala Catolică din Iaşi,19 mai 2008; 
Am prezentat conferinţa cu tema „Raportul dintre spiritualitate şi viaţă” în cadrul 
zilei de reculegere a studenţilor de la Institutul Teologic Romano-Catolic 
Franciscan din Roman, mai 2008; 
Am susţinut conferinţa cu tema „Rolul voluntariatului catolic” la întâlnirea pentru 
animatori Vara împreună 2010", 28 noiembrie 2009, la sediul Iosefinii lui Murialdo 
din Roman; 
Am prezentat expunerea cu tema „Rolul discernământului în înţelegerea şi trăirea 
vocaţiei personale”  în cadrul Zilei de reculegere a studenţilor iosefini, Roman, 14 
decembrie 2009; 
În cadrul Sesiunii ştiinţifice „Fericitul I.Duns Scotus”, organizat de Institutul 
Teologic Romano-Catolic Franciscan şi Facultatea de filozofie I.Duns Scotus, 7 
noiembrie 2009, am prezentat cartea Creaţie şi eliberare a pr. asist. univ. Mihai 
Afrenţoae; 
Am organizat şi moderat, în cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic 
Franciscan, Facultatea de Teologie Pastorală, 22 martie 2010, Masa rotundă cu 
tema „Formarea preotului, o exigenţă multi-dimensională”; 
Am moderat în cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Facultatea 
de Teologie Pastorală, Roman 07.12.2011, Masa rotundă cu tema „Neprihănita 
zămislire a Sfintei Fecioare Maria: istorie, teologie, artă creștină”; 
Am susţinut conferinţa cu tema: „Reflecții despre criza antropologică actuală”, în 
cadrul Simpozionului: „Conferința națională de antropologie urbană”, ediția a III-a, 
Roman 11-12 noiembrie 2011; 
Am moderat și am susţinut în cadrul Simpozionului „Fenomenul violenței în 
societatea actuală: o analiză critică interdisciplinară”, conferinţa cu tema: „Ultima 
carte a Bibliei și nonviolența: un oximoron?”, la I.T.R.C.F. Roman, 28.03.2011; 
Am organizat Simpozionul internațional: „800 de ani de la Întâlnirea Sfântului 
Francisc din Assisi cu Sultanul Al-Mali Al-Kamil. Contribuția filosofico-teologică 
franciscană la dialogul intercultural”, la I.T.R.C.F. Roman, 26.03.2019; 
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Activitate științifică: 
publicații 
 

Am prezentat, în calitate de moderator, Lansarea de carte, organizată la I.T.R.C.F., 
Roman 17.05.2011. 
Am participat la conferința susținută de Angela Ales Bello, intitulată: 
„Antropologia în fenomenologia lui Edith Stein”, organizată de Facultatea de 
filosofie din cadrul U.A.I.C., Iași, 16.06. 2011; 
Am organizat masa rotundă cu tema: „Formarea preotului, o exigență multi-
dimensională”, la I.T.R.C.F., Roman, 22.03.2011; 
Am susținut conferința cu tema: „Rolul Sfintei Fecioare Maria în reflecția teologiei 
morale”, în cadrul Simpozionului internaţional marian-kolbian cu tema „70 de ani 
de la sacrificiul suprem al părintelui Maximilian Maria Kolbe la Auschwitz: 1941-
2011”, la I.T.R.C.F. Roman, 18.10.2011; 
Am susținut conferința cu tema: „Participarea teologului moralist Bernhard Häring 
la lucrările Conciliului al II-lea din Vatican”, în cadrul Simpozionului Conciliul al 
II – lea din Vatican între memorie și actualitate: 50 de ani de la deschiderea lucră-
rilor, la I.T.R.C.F. Roman, 29.10.2012; 
Am susţinut conferinţa cu tema: „Fenomenul globalizării în reflecţia socială a 
Bisericii”, în cadrul „Conferinței naționale de antropologie urbană”, ediția a IV-a, 
Roman, 2-3 noiembrie 2012. 
Am susținut conferința cu tema: „Binele comun în viziunea Doctrinei sociale a 
Bisericii”, în cadrul Cursului de formare adulți, intitulat „Adulții, educatori în 
Biserică și în societate”, Șișești (Maramureș), 21-23 iunie 2013. 
Am susţinut conferinţa cu tema: „Reîntoarcerea la valorile familiei”,  
„Conferința națională de antropologie urbană”, ediția a V-a, Roman 11-12 
octombrie 2013. 
În cadrul Lansării de carte organizată de Editura Serafica, în colaborare cu 
Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Departamentul de Muzică al 
Academiei Petru Tocănel, Liceul Teologic Romano-Catolic Franciscan, am 
prezentat cartea Creaţie şi eliberare a pr. asist. univ. Mihai Afrenţoae, Roman, 19 
martie 2015. 
Am susținut conferința cu tema: „Conceptul de persoană la Emmanuel Mounier”, în 
cadrul Simpozionului Conceptul de persoană. Contribuții filosofico-morale, la 
I.T.R.C.F. Roman 24 martie 2015. 
Am organizat, în cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, 
Facultatea de Teologie Pastorală, 02.10. 2019, Simpozionul internațional „Sfidări 
ideologice și credința creștină”; 
 
Prefaţator pentru S. M. Mirt, „Importanţa della presenza e della formazione del 
docente. Proposta per una pedagogia comunicativa nel contesto culturale 
nell’insegnamento romeno”, = Studia et Documenta 19, Serafica, Roman 2010; 
Am publicat volumul: B. Duma, „Conștiința creștină și binele”, Serafica, Roman,  
2015, 165 p.;  
Am publicat volumul: B. Duma, „Etica creștină din perspectiva persoanei”, = 
Colecția de teologie 2, Serafica, Roman, 2015, 230 p.; 
Am publicat volumul: B. Duma, „La coscienza e la reciprocità delle coscienze nel 
discernimento morale. Il significato del contributo di Bernhard Häring”, = Etică 1, 
Serafica, Roman, 2012, 334 p.; 
Am publicat volumul: B. Duma, „La responsabilità per la vita: una priorità della 
coscienza oggi”, = Studia et Documenta 20, Serafica, Roman 2010, 127 p.; 
Am publicat volumul: B. Duma, „Introduzione alla storia della teologia morale”, 
Serafica, Roman 2010, 103 p.; 
Am publicat la cererea comisiei doctorale de la Accademia Alfonsiana (Roma-
Italia) un extras (capitol) din teza mea de doctorat (cap. VII): „La coscienza e la 
reciprocità delle coscienze nel discernimento morale. Il significato del contributo di 
Bernhard Häring”, Excerpta ex dissertatione ad doctoratum in Theologia Morali 
consequendum, Roma, 2008; 
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Activităţi şi responsabilităţi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am publicat articolul: B. Duma, „Conceptul de lege naturală în enciclica Humanae 
vitae”, în revista Studii franciscane 8 (2008) 40-54; 
Am publicat studiul: B. Duma, „Introduzione alla storia della teologia morale”, 
Serafica, Roman 2010, 103 p.; 
Am publicat articolul: B. Duma, „Conceptul despre persoană în Max Scheler”, în 
revista Caietele Institutului Catolic 1/15 (2010) 247-262. 
Am publicat articolul: B. Duma, „Experiența bolii: noi probleme 
antropologico-etice”, în revista Cultură și filozofie franciscană 1 (2011) 205-226. 
Am publicat articolul: B. Duma, „Contribuția experienței umane la reflecția 
teologiei morale”, în revista Caietele Institutului Catolic 2/16 (2010) 151-174. 
Am publicat conferința cu tema „Reflecții despre criza antropologică actuală”, în 
„Lucrările prezentate la Conferința națională de antropologie urbană”, ediția a III-a, 
Roman 11-12 noiembrie 2011, ediție îngrijită de A. Majuru, Roman, 2012, 10-17. 
Am publicat articolul: B. Duma, „Personalismul lui Emmanuel Mounier și repere 
ale personalismului românesc”, în revista Cultură și filozofie franciscană 2 (2012) 
227-248. 
Am publicat articolul: B. Duma, „Fenomenul globalizării în reflecția socială a 
Bisericii”, în revista Studii Franciscane 12 (2012) 103-113. 
Am publicat articolul: B. Duma, „L’ultimo libro della bibbia cristiana e la 
nonviolenza: un ossimoro?”, în revista Studii Franciscane 13 (2013) 47-66. 
Am publicat articolul: B. Duma, „Contribuția lui Bernhard Häring la lucrările 
Conciliului Vatican II”, în revista Studii Franciscane 13 (2013) 67-82. 
Am publicat articolul: B. Duma, „Reîntoarcerea la valorile familiei”, în revista 
Cultură și filozofie franciscană 3 (2013) 156-175. 
Am publicat articolul: B. Duma, „Incursiune în istoria termenului „persoană” din 
perspectivă filosofică și teologică”, în revista Cultură și filozofie franciscană 4 
(2014) 209-244. 
Am publicat articolul: B. Duma, „Dimensiunea umană și creștină a conștiinței”, în 
revista Studii Franciscane 15 (2015) 63-76. 
Am publicat articolul: B. Duma, „Conceptul de persoană la E. Mounier”, în revista 
Cultură și filozofie franciscană 5 (2015); spre tipărire. 
Am publicat articolul: B. Duma, „Introducere în fenomenologia iubirii umane la 
Karol Wojtyla”, în revista Cultură și filozofie franciscană 6 (2016) 48-65. 
Am publicat articolul: B. Duma, „Semnificația culturii și fenomenul culturii 
morții”, în revista Studii Franciscane 17 (2017) 143-154. 
Am publicat articolul: B. Duma, „Paradigma comunicării la E. Mounier și la S. 
Kierkegaard”, în revista Cultură și filozofie franciscană 7 (2017) 10-32. 
Am publicat articolul: B. Duma, „Dreptatea ca provocare a omului modern în 
criză”, în revista Studii franciscane 17 (2019) 121-132. 
Prefaţator pentru S. D. Antal, „Conceptualizarea și combaterea violenței. Analiza 
discursurilor mediatice cu privire la violența domestică din România (2017-2018)”, 
Serafica, Roman 2020. 
Am publicat articolul: B. Duma, „Il discernimento nel pensiero di Bernhard Häring 
nella nostra attualità”, în revista Studii franciscane 20 (2020) 153-172. 
Am publicat: B. Duma, „Prețuire și recunoștință la cei 25 de ani de activitate 
academică și de cercetare a pr. prof. univ. dr. Maximilian Pal, OFMConv., în 
Omagiu Părintelui Profesor Maximilian Pal, OFMConv.. XXV de ani de 
Învățământ Universitar și de Cercetare la Catedra de Drept Canonic (1995-2020), 
Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca 2020, 21-22. 
 
Membru în comisia de evaluare academică pentru Bacalaureatul în teologie în 
cadrul Universităţii Pontificale  S. Bonaventura din Roma (Seraficum, Italia), 2009-
2017;  
Președinte Comisie de evaluare a posturilor didactice scoase la concurs de ITRCF 
Roman, pentru postul de lector universitar, Roman, 27 ianuarie 2018. 
 Membru Comisie de evaluare a posturilor didactice scoase la concurs de ITRCF 
Roman, pentru postul de lector universitar, Roman, 27 ianuarie 2018. 
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Activităţi academice diverse 
Coordonator licență 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Coordonator licenţă în teologie morală (2009): 
„Importanţa familiei, în Biserica Romano-Catolică şi societatea românească”, 
Facultatea de teologie (I.T.R.C.F.) Roman 2009, student: Franţ Felix Gheorghe; 
„Demnitatea persoanei umane în contextul bioeticii actuale. Problematica 
transplantului de organe”, Facultatea de teologie (I.T.R.C.F.) Roman 2009, student 
Ioan Dâscă; 
Coordonator licență în teologie morală (2010): 
„Raportul dintre psihologie și morală din perspectiva conștiinței morale”, 
Facultatea de teologie (I.T.R.C.F.) Roman 2010, student: Vlad-Bogdan Bejan. 
„Virtutea iubirii și actualitatea ei”, Facultatea de teologie (I.T.R.C.F.) Roman 2010, 
student: Mihăiță Herciu. 
„Educația creștină a tinerilor”, Facultatea de teologie (I.T.R.C.F.)  Roman 2010, 
student: Mihai Dâscă. 
Coordonator licenţă în teologie morală (2011): 
„Persoana umană în gândirea lui Karol Wojtyla în raport cu problematica familială 
actuală”, Facultatea de teologie (I.T.R.C.F.) Roman 2011, student: Corneliu Horvat. 
„Persoana umană și valoarea în raportul dintre teologia morală și sociologie”, 
Facultatea de teologie (I.T.R.C.F.) Roman 2011, student:  Iulian Ghiuzan. 
Probleme speciale de morală familială: autoerotismul, relații prematrimoniale, 
divorțul. Abordare morală, psihologică și socială”, Facultatea de teologie 
(I.T.R.C.F.) Roman 2011, student: Daniel Gal. 
„Păcat și reconciliere în gândirea Papei Ioan Paul al II-lea”, Facultatea de teologie 
(I.T.R.C.F.) Roman 2011, student: Constantin Daniel Cosmin. 
„Educația copiilor în Biserică în cadrul raportului dintre pastorală și morală”, 
Facultatea de teologie (I.T.R.C.F.) Roman 2011, student: Marius Cătălin Alistar 
Coordonator licenţă în teologie morală și etică (2012): 
„Fenomenul homosexualității: analiză biblică, psihologică și morală”, Facultatea de 
teologie (I.T.R.C.F.) Roman 2011, student: Iosif Robu. 
„Legea morală și libertatea în reflecția teologică morală postconciliară”, Facultatea 
de teologie (I.T.R.C.F.) Roman 2012, student: Bogdan Avădăni. 
„Sensul suferinței în reflecția antropologică și morală”, Facultatea de teologie 
(I.T.R.C.F.) Roman 2012, student: Emanuel Dorcu. 
„Rolul moralei creștine în cadrul catehezei pentru tineri”, Facultatea de teologie 
(I.T.R.C.F.) Roman 2012, student: Lazăr Mihai. 
„Existență și voință în gândirea lui Schopenhauer”, Facultatea de filosofie 
(I.T.R.C.F.) Roman 2012, student: Felix-Marian Blaj. 
Coordonator licenţă în teologie morală și etică (2013): 
„Raportul dintre educația morală și educația credinței”, Facultatea de teologie 
(I.T.R.C.F.) Roman 2013, student: Piștiean Florin. 
„Educația în familie din perspectivă pedagogico-morală”, Facultatea de teologie 
(I.T.R.C.F.) Roman 2013, student: Chiricheș Emanuel. 
„Discursul despre fericire în contextul teologiei morale”, Facultatea de teologie 
(I.T.R.C.F.) Roman 2013, student: Tiba Iosif. 
„Ideea de bine la Aristotel”, Facultatea de filosofie (I.T.R.C.F.) Roman 2013, 
student: Sabău Sebastian. 
„Persoana în viziunea lui Max Scheler”, Facultatea de filosofie (I.T.R.C.F.) Roman 
2013, student: Cornel-Ioan Barna. 
„Perspective etice în viziunea sfântului Augustin”, Facultatea de filosofie 
(I.T.R.C.F.) Roman 2013, student: Cristinel Gherfi. 
„Etica libertății la sfântul Toma de Aquino”, Facultatea de filosofie (I.T.R.C.F.) 
Roman 2013, student: Cherecheș Mihai. 
„Personalismul în viziunea lui Ioan Paul al II-lea”, Facultatea de filosofie 
(I.T.R.C.F.) Roman 2013, student: Blaj Marius Andrei. 
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Discipline predate 
Seminarii propuse 
 
 
 
 
 
Educaţie şi formare 

Coordonator licenţă în etică (2015): 
„Legea morală în etica kantiană”, Facultatea de filosofie (I.T.R.C.F.) Roman 2015, 
student: Bogdan Pușcașu. 
„Virtutea și fericirea la Aristotel”, Facultatea de filosofie (I.T.R.C.F.) Roman 2015, 
student: Adrian Cojoc. 
Coordonator licenţă în etică (2016): 
„Sacramentul reconcilierii din perspectiva Sfântului Alfons și în Magisteriul re-
cent”, la F.T. (I.T.R.C.F.) student Gabriel Ferenț 
„Concepția despre imaginea lui Dumnezeu în cadrul raportului dintre cristologie și 
morală”, la F.T. (I.T.R.C.F.) student Iulian Robu. 
„Conceptul de libertate și natură în contextul empirismului britanic”, la F.F. 
(I.T.R.C.F.) student Gabriel Bejan. 
„Fundamentele meta-eticii: rolul rațiunii și al sentimentului în contextul eticii nor-
mative”, la F.F. (I.T.R.C.F.) student Mihai Iosif Sabău. 
„Perspective antropologice în gândirea lui Nikolai Berdiaev: sensul omului și al 
istoriei”, la F.F. (I.T.R.C.F.) student Marius Andrei Mărtișcă. 
Coordonator licenţă în etică (2017): 
 „Semnificația opțiunii fundamentale creștine. Idealul moral al vieții consacrate în 
actualitate”, la F.T. (I.T.R.C.F.) student Felix Blaj. 
„Profilul moral şi cultural al familiei. Sfidările şi orientările actuale”, la F.T. 
(I.T.R.C.F.) student Isciuc Aurel Paul. 
Coordonator licenţă în etică (2018): 
„Conceptul de fericire în gândirea lui Augustin”, la F.T. (I.T.R.C.F.), student 
Daniel Diacu; 
„Dimensiunile fundamentale ale omului în gândirea lui Edith Stein: abordare 
fenomenologică”, la F.T. (I.T.R.C.F.), student Ciobanu Andrei-Iulian; 
„Ideea de toleranță în reflecția filosofică recentă”, la F.T. (I.T.R.C.F.), student 
Butacu Iosif; 
Coordonator licenţă în etică (2019): 
„Provocările actuale ale familiei în exortația apostolică post-sinodală Amoris 
laetitia”, la F.T. (I.T.R.C.F.), student Daniel Tală; 
Coordonator licenţă în teologie morală (2020): 
„Dinamica deciziei morale: perspectivă psihologică și morală”, la F.T. (I.T.R.C.F.), 
student Sabău Iosif-Mihai. 
 
Istoria religiilor, Catehismul catolic şi Etica creştină la Liceul teologic greco-catolic 
din Oradea; 
Curs de Morală fundamentală, Curs de Morală familială, Morala socială, Bioetica, 
Morala vieţii religioase la Facultatea de teologie (I.T.R.C.F. Roman); 
Estetica, Etică filosofică, Antropologie filosofică, Antropologie culturală,  la 
Facultatea de filozofie (I.T.R.C.F. Roman); 
 
Curs de Teologie sacramentală, Morala socială şi Curs de etică fundamentală la 
Şcoala de teologie pentru laici (Traian – Roman). 
Seminarii propuse: „Incursiune în istoria teologiei morale” (2009), „Introducere în 
personalismul creștin” (2010). 
 
Doctorat în filosofie - octombrie 2010 - noiembrie 2014, la Facultatea de Filosofie 
și Științe Social-Politice, de la U.A.I.C. din Iași, cu teza „Personalismul comunitar 
la Emmanuel Mounier”, coordonator prof. univ. dr. Wilhelm Dancă. 
Doctorat în teologie morală - octombrie  2004 - septembrie 2008, la Accademia 
Alfonsiana. Istituto Superiore di Teologia Morale (Pontificia Università 
Lateranense) (Roma – Italia), cu teza „La coscienza e la reciprocità delle coscienze 
nel discernimento morale. Il significato del contributo di Bernhard Häring” 
(Conştiinţa şi reciprocitatea conştiinţelor în cadrul discernământului. Semnificaţia 
contribuţiei lui Bernhard Häring), coordonator profesor Brian Johnstone. 
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Competențe dobândite în 
următoarele materii 

Master în teologie morală - octombrie 2002 - iunie 2004, la Accademia Alfonsiana. 
Istituto Superiore di Teologia Morale (Pontificia Università Lateranense) (Roma – 
Italia), cu teza „La responsabilità per la vita: una priorità della coscienza cristiana 
oggi” (Responsabilitatea faţă de viaţă: o prioritate a conştiinţei creştine astăzi), 
coordonator profesor Sabatino Majorano. 
Licenţa în teologie pastorală -  septembrie 1993 - iunie 1996, la Institutul Teologic 
Greco-Catolic din Oradea, profilul Teologie Greco-Catolică, susţinută la 
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca, cu teza: „Conştiinţa morală creştină şi 
formarea ei în Biserică potrivit teologiei contemporane”, coordonator asistent 
doctorand Pr. Cornel Dârle. 
Bacalaureat  -  în august 1993, la Seminarul Liceal Franciscan, profilul umanist, 
susţinut la Liceul Roman Vodă din Roman (NT). 
Diploma de absolvire a Şcolii Profesionale, la Liceul Industrial nr. 2 din Bacău, anii 
1985 - 1987. 
Diploma de absolvire a învăţământului obligatoriu de 10 ani, la Şcoala nr. 1 
Faraoani (Bacău), anii 1983-1985; 
Şcoala primară şi gimnaziul la Şcoala nr. 2 Valea Mare - Faraoani (Bacău), anii 
1975-1982; 
 
Etică filosofică 
Morală fundamentală 
Morală familială 
Bioetică 
Morală socială 
Morala vieţii religioase 
Istoria moralei 
Estetica 
Antropologie filosofică 
Antropologie culturală 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Institutul Teologic Romano – Catolic Franciscan / Provincia Fraților Minori 
Conventuali din Romania 

Aptitudini şi competenţe 
lingvistice 
 

Curs de limba germană  (Zeugnis), de la 4 Septembrie  la 22 Septembrie 2006, la  
Universität Wien Deutschkurse (Viena - AUSTRIA); 
Curs de limba engleză (Certificate of Attendance), de la  2 Iulie la 10 August 2007; 
de la 5 Iulie  la 25 Iulie 2008, la Concorde International (Canterbury – ANGLIA); 
Curs de limbă germană (Kursbesuchsbestätigung), Im Wintersemester 2005/2006 
(Alltagsdeutsch 3 (Ger A2)), Im Sommersemester 2006 (Alltagsdeutsch 4 (Ger 
A2+)), Im Wintersemester 2007/2007, (Alltagsdeutsch 6 (Ger B1+)) – 
Gesamtstudendezahl - 180 Kurseinheiten), la Österreich Institut (Roma – Italia); 
Certificat de limbă italiană, la Universitatea Bucureşti (Centrul de Studii 
Postuniversitare – C.L.S.), 18 octombrie 1999. 
Certificat de traducător italiană-română, la Ministerul Culturii și cultelor, 2010. 
Curs de limba greacă biblică, la Pontificia Facoltà Teologica «S. Bonaventura» 
(Roma-Italia), anul academic 2004-2005. 
Curs de limba latină, la Pontificia Facoltà Teologica «S. Bonaventura» (Roma-
Italia), anul academic 2004-2005. 
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Limba maternă 
Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 
 Autoevaluare  
Nivel european (*) 

 
 

 
 
 

 
româna 

  
  Înţelegere Vorbire Scriere 
  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba 
                                                  
italiană 

 
C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat 

Limba 
                                                 
engleză 

 
A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar 

Limba 
                                                
franceza 
 

 
B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent 

Limba 
                                                      
spaniolă 
 

 
B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B 2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent 

Limba  
                                                
germană 

 
A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 
Domenii de interes 

 
Etică şi deontologie 
Istoria filozofiei 
Jurnalism 
Mass Media şi comunicare 
Personalismul creştin 
Spiritualitate creştină 
Istoria religiilor 
Formare psihologică 
Sociologie 
 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Comunic foarte bine cu orice persoană si datorită faptului că vorbesc mai multe 
limbi străine 

  
Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Optimist, realist, activ, promovez inițiativa și dispun de abilități organizatorice. 

  
Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Publicitate pe internet, construiesc blog-uri 

  
Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunosc calculatorul, sistemul de operațiuni Windows și utilizarea pachetului 
Office, adică  Word, Publisher, Power Point, precum și diferite programe Adobe. 
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Permis(e) de conducere Posed permisul de conducere categoria B. 
  
Actualizare Actualizat la data de 12.04.2021. 
  
  
 


	Am susținut conferința cu tema: „Participarea teologului moralist Bernhard Häring la lucrările Conciliului al II-lea din Vatican”, în cadrul Simpozionului Conciliul al II – lea din Vatican între memorie și actualitate: 50 de ani de la deschiderea lucrărilor, la I.T.R.C.F. Roman, 29.10.2012;

