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Participări la grupuri de lucru, simpozioane, conferințe 

și congrese naționale și internaționale (2014-1999) 
 

 
 
 
80) 10 decembrie 2015  - participare la colocviul Biserica în dialog cu lumea, 

organizat de Facultatea de Teologie Romano-Catolică a 
Universității din București, unde am prezentat referatul: 
Dialogul dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică.   

79) 4-8 noiembrie 2015 - participare la cea de-a douăsprezecea întrunire a Grupului 
mixt de lucru orthodox-catolic Sfântul Irineu, Istanbul-
Chalki, Turcia. Tematica discuțiilor: Communio în 
ecleziologia catolică și ortodoxă. Am prezentat referatul: 
Observații istorice - Timpul înstrăinării (sec. 9-15). 

78) 20-23 octombrie 2015  - sesiune de comunicări a Centrului de Studii și Cercetare 
Dumitru Stăniloae, Bruxelles, Belgia, unde am susținut 
referatul: Misiunea Sfintei Liturghii în viziunea Sf. Ioan Gură 
de Aur. 

77) 22-25 septembrie 2015 - participare la conferința Receptarea liturgică a Sfintei 
Scripturi - dimensiuni și perspective pentru cercetarea 
interdisciplinară, Regensburg, Germania. Am participat la 
discuțiile asupra referatelor susținute. 

76) 2-3 iunie 2015 - participare la Simpozionul Internațional Lucrarea 
misionară a Bisericii, organizat de Facultatea de Teologie 
Ortodoxă și Științele Educației, Târgoviște. Am prezentat 
referatul: „Să ieșim cu pace întru numele Domnului!” sau 
despre originea liturgică a misiunii parohiei. 

75) 14-15 mai 2015 - participare la Simpozionul Internațional Dumitru 
Stăniloae, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a 
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Am susținut 
referatul: Teologia academică română contemporană. 
Câteva reflecții autocritice și gânduri pentru o teologie 
misionară. 

74) 27-30 aprilie 2015 - participare la Simpozionul Național de Pedagogie creștină, 
organizat de Sectorul Teologic-Educațional al Patriarhiei 
Române și Facultatea de Teologie Ortodoxă București: 
Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan 
Gură de Aur, actualizate în relația Biserică-Familie-Școală 
din contextul contemporan. Membru în comitetul de 
organizare.  

73) 5-9 noiembrie 2014 - participare la cea de-a unsprezecea întrunire a Grupului 
mixt de lucru orthodox-catolic Sfântul Irineu, Rabat, Malta. 
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Tematica discuțiilor: Primat și sinodalitate în Bisericile 
Ortodoxe. Am prezentat răspunsul ortodox la referatul 
prof. dr. Brian Daley, Sinodalitatea în teorie și practică - 
modele în schimbare în primul mileniu.  

72) 8-10 octombrie 2014  - sesiune de comunicări a Centrului de Studii și Cercetare 
Dumitru Stăniloae, Roma, Italia, unde am susținut 
referatul: Roma și martirii catacombelor romane. 

71) 26-28 iunie 2014  - participare la simpozionul internațional „Părinții 
duhovnicești ai Ortodoxiei române în secolul XX”, organizat 
de Universitatea din Marburg, unde am susținut referatul: 
Profilul duhovnicesc al părintelui Arsenie Papacioc.  

70) 29 aprilie - 2 mai 2014 - participare la Conferința de evaluare a dialogului dintre 
BOR și EKD, Centrul Cultural Sf. Ap. Andrei, Patriarhia 
Română. Am participat la elaborarea documentului final de 
evaluare a dialogului numit Dialogul unei comuniuni de 
slujire crescândă înaintat Sfântului Sinod și conducerii EKD.  

69) 26-27 noiembrie 2013  - participare la Simpozionul „Împăratul 

Constantin cel Mare și viziunea sa privind viața 
politico-socială, religioasă și culturală a Imperiului 
Roman”, organizat de Facultatea de Teologie 

Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna a Universității 
Lucian Blaga din Sibiu, unde am susținut referatul: 

Constantin cel Mare și Simbolul de credință de la 
Niceea (325). 

68) 4-7 noiembrie 2013  - participare la Simpozionul „Receptarea 

interdisciplinară a operei Părintelui Dumitru 
Stăniloae, Leuven (Belgia), la invitația Centrului 

Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” 
din Paris, unde am susținut referatul: Reflecții 
privitoare la receptarea operei Părintelui Dumitru 

Stăniloae în teologia istorică.   
67) 8-10 octombrie 2013  - participare la Simpozionul „Teologia ortodoxă 

siriană de la Sfântul Efrem Sirul la Sfântul Isaac 
Sirul”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Craiova, M-rea Tismana. Am prezentat 

referatul: Ethosul creștinismului sirian reflectat în 
Didascalia siriană. 

66) 27-29 mai 2013  - participare la a doua întrunire a Grupului 
internațional de lucru privitor la Educația Teologică 
Ortodoxă, Centrul Cultural Ortodox din Varșovia, la 

invitația Preafericitului Sava, Mitropolit al Varșoviei 
și al Întregii Polonii. Am susținut o prezentare 

privitoare la asigurarea calității în învățământul 
teologic ortodox român.  

65) 20-24 mai 2013 -  participare la Congresul internațional Saints 

Emperors Constantine and Helen. Promoters of 
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Religious Freedom and Supporters of the Church, 
organizat de Patriarhia Română, la București în 

Palatul Patriarhiei. Am prezentat referatul: Politica 
lui Constantin cel Mare față de creștini între Pons 

Milvius (20 octombrie 312) și Milano 313.  
64) 14-16 mai 2013 - participare la Simpozionul internațional Church-

State relationship: From Constantine the Great to 

Post-Maastricht Europe, organizat de Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Am prezentat 

referatul: Some processes of delimitation from the 
pagan society in the Syrian Christianity according to 
Didascalia Apostolorum. 

63) 13-17 martie 2013  - participare la cel de-al 13-lea dialog teologic 
dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica 

Evanghelică din Germania, Kloster Drübeck 
(Germania), cu tema: Biserica lui Hristos - Sfințenia 
și sfințirea, unde am susținut referatul Heilige in der 

Frühkirche.  
62). 31 octombrie - 4 noiembrie 2012 - participare la cea de-a opta întrunire 

a Grupului mixt de lucru orthodox-catolic Sfântul 
Irineu, Monastero di Bose, Italia. Tematica 

discuțiilor: Primat și sinodalitate reflectate în 
hotărârile Sinodului rus din 1917/1918 și cele ale 
Conciliului II Vatican. 

61). 24-26 septembrie 2012 - participare la al V-LEA CONGRES NAȚIONAL AL 

FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DIN PATRIARHIA 

ROMÂNĂ, Mânăstirea Nicula (Județul Cluj), 
tematica: „Formare, calitate, competitivitate în 
învăţământul teologic universitar contemporan”. 

60). 12-15 septembrie 2012 - participare la conferința internațională „Das 
Patriarchat vom Konstantinopel im Kontext und im 

Vergleich”, organizat de Institutul de Studii 
Bizantine din Viena al Academiei de Științe a 
Austriei. Am susținut referatul: Das Patriarchat von 

Konstantinopel und die Griechische Kirche in den 
Veröffentlichungen des Ostkirchenkundlers David 

Chytraeus (1530-1600). 
59).  9-10 iunie 2012 - participare la seminarul „Dialogul ecumenic dintre 

Ortodoxie și luteranism”, organizat de Diakonisches 

Werk der EKD la Universitatea din Tübingen. Am 
susținut referatul: Eine Auswertung des 

theologischen Dialogs zwischen der EKD und der 
RumOK (1979-2010) und einige Erfahrungen eines 
ehemaligen orthodoxen Stipendiaten des DW mit 

der evangelischen Kirche und Theologie. 
58). 21-23 noiembrie 2011 - visiting professor la Facultatea de Teologie 

Catolică a Universității din Viena. Am susținut 
referatul:  Abgrenzungsprozesse gegen die pagane 
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Gesellschaft in einer Christengemeinde des dritten 
Jahrhunderts nach der Syrischen Didaskalie. 

57). 9-13 noiembrie 2011 - participare la cea de-a opta întrunire a Grupului 
mixt de lucru orthodox-catolic Sfântul Irineu, St. 

Petersburg, Rusia, dedicată Conciliului I Vatican, 
unde am redactat referatul „Atitudinea teologiei 
românești față de Conciliul I Vatican”. 

56). 1-2 noiembrie 2011 - participare la Congresul internațional de teologie 
„Familia creștină, o binecuvântare pentru Biserică și 

societate”, organizat de Patriarhia Română în 
colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Justinian Patriarhul a Universității din București, 

unde am moderat o sesiune de lucrări. 
55). 29 septembrie – 2 octombrie 2011 - participare la Simpozionul Naţional 

„Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă“, 
Mânăstirea Caraiman, ediţia a IV-a, cu tema 
„Realitatea şi semnificaţia spaţiului - abordare 

teologică, filosofică şi ştiinţifică”, organizat de 
Centrul de Cercetare în Teologie, Filosofie și Știință 

al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din 
București, unde am susținut referatul Tipuri de 

spații teofanice. Schițe de fenomenologie. 
54). 25-28 septembrie 2011 - participare la conferința Recent Studies on Past 

and Present: New Sources, New Methods or a New 

Public?, organizată de Academia Română, București, 
unde am susținut referatul Abgrenzungsprozesse 

gegen die pagane Gesellschaft in einer 
Christengemeinde des dritten Jahrhunderts nach der 
Syrischen Didaskalie. 

53). 19-20 septembrie 2011 - participare la simpozionul „Ethosul ecumenic în 
învățământul teologic”, organizat de Centrul de 

Cercetare Ecumenică al Universității din Sibiu, 
unde am susținut referatul Istoria Bisericii și ethosul 
ecumenic. 

52). 23-27 iunie 2011  - visiting professor la Facultatea de Teologie 
Evanghelică a Universității din Kiel (Germania). 

51). 7 iunie 2011 - participare la simpozionul organizat de Facultatea de 
Teologie a Universității din Sibiu în 7 iunie 2011, cu 
tema „Taina Sfântului Botez în viața actuală a 

Bisericii”, unde am prezentat referatul: Ethosul 
baptismal al creștinismului sirian din secolul al III-

lea după Didascalia apostolorum. 
50). 1-9 martie 2011 - pelerinaj de studii în Israel și Iordania - vizitarea 

multor situri arheologice legate de creștinismul 

antic. 
49). 17-21 noiembrie 2010 – participare la cea de-a șaptea întrunire a 

Grupului mixt de lucru orthodox-catolic Sfântul 
Irineu, Magdeburg, Germania, dedicată Conciliului 



 5 

I Vatican, unde am redactat răspunsul ortodox cu 
privire la viziunea ecumenică a papilor Leon al XIII-

lea și Benedict al XV-lea. 
48). 1-2 noiembrie 2010 – participare la Simpozionul internațional „Crezul 

Niceo-Constantinopolitan. Istorie, teologie, 
spiritualitate“, organizat de Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din București, unde am prezentat 

referatul Receptarea Crezului N-C în Sfânta 
Liturghie Bizantină – dublarea mărturisirii credinței. 

47). 11-12 octombrie 2010 – participare la Simpozionul internațional 
„Moartea martirică“, organizat de Fundația Sfânta 
Irina la Hotel Hilton, București.  

46). 7-10 iulie 2010 - participare la a treia Consultaţie a Facultăţilor de 
Teologie din Europa, Graz (Austria), cu tema: „În 

pericol sau căutată? Teologia academică din Europa 
între educație, știință și cercetare“. 

45). 8-10 iunie 2010 - participare la simpozionul internațional de la 

Arad, intitulat „Crezul Niceo-Constantinopolitan - 
expresie a Bisericii una și nedespărțite. Istorie, 

doctrină și spiritualitate“, unde am susșinut 
referatul: „Crezul în care am fost botezați“. 

Receptarea Simbolului N-C în calendarul liturgic și 
iconografia Bisericii Ortodoxe.  

44). 11-15 martie 2010  - participare la cel de-al 12-lea dialog teologic 

dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica 
Evanghelică din Germania, Mânăstirea Sâmbăta de 

Sus, cu tema Apostolicitatea Bisericii, unde am 
susținut referatul Scurtă evaluare a dialogului BOR-
EKD din perspectivă ortodoxă.  

43). 15-17 septembrie 2009  - participare la Simpozionul internațional – 
Dumnezeu Tatăl și viața Preasfintei Treimi, 

București, Patriarhia Română, în calitate de 
traducător din limba germană.  

42). 23-26 septembrie 2009  - participare la Simpozionul internațional de 

la Aachen – 1200 de ani de la Sinodul de la Aachen 
(809). Filioque în discuția ecumenică contemporană 

- organizat de Universitatea din Wuppertal și 
Academica Catolică Aachen, participând la podiumul 
final de evaluare.  

41). 2-4 octombrie 2008  - participare la întrunirea anuală a Comisiei Române 
de Istorie și Studiu al Creștinismului, dedicată 

Luminii vieții și operei Sfântului Vasile cel Mare, 
unde am susținut referatul: Eshatologie inaugurată 
în teologia liturgică, socială și monahală a Sfântului 

Vasile cel Mare, Mânăstirea Cernica. 
40). 19-22 septembrie 2008 - participare ca membru al grupului de 

redactare a documentului Ecumenical International 
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Peace Convocation, din partea Faith and Order, în 
Hamburg (Germania). 

39). 17-18 septembrie 2008  - participare la workshopul CNCSIS, cu tema 
Religie și politică în lumea contemporană, organizat 

la Colegiul Noua Europă București, unde am 
susținut referatul: Rigoare confesională și 
ecumenism. 

38). 12 – 19 iulie 2008 - participare ca membru al grupului de redactare a 
documentului Ecumenical International Peace 

Convocation, din partea Faith and Order, în Nadi 
(Insulele Fiji). 

37). 23-27 iunie 2008  - participare la consultația referitoare la dialogurile 

ecumenice dintre Biserica Ortodoxă și bisericile 
protestante, organizată de Conferința Bisericilor 

Europene, München, Germania, unde am susținut 
referatul „Evaluarea dialogului teologic Biserica 
Ortodoxă Română și EKD (1979-2006)“. 

36). 19-20 mai 2008  - participare la simpozionul „Teodor M. Popescu – 
teologul, istoricul, mărturisitorul“, organizat de 

catedra de Teologie Istorică a Facultății de Teologie 
Ortodoxă București, unde am susținut referatul 

„Provocările profesorului T. M. Popescu pentru 
teologia istorică contemporană“. 

35). 10-11 aprilie 2008  - participare la Consultația teologică dintre Biserica 

Evanghelică din Germania și Biserica Ortodoxă 
Română „Orice diaconie începe de la Altar...“, 

Neuendettelsau, Germania, unde am susținut 
referatul „Asistența socială în istoria Bisericii, din 
perspectiva Bisericii Ortodoxe Române“. 

34). 27-30 martie 2008  - participare la cea de-a doua Consultație teologică 
Porvoo – Biserica Ortodoxă, Mânăstirea Sâmbăta de 

Sus.  
33). 4-5 martie 2008 - participare la conferința internațională Asistența 

spirituală a bolnavului muribund. Abordare 

ortodoxă, Mânăstirea Christiana, București. 
32). 14-17 noiembrie 2007 - participare la simpozionul internațional 

Identități confesionale în Europa Central-Orientală, 
sec. XVII-XXI, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-
Napoca, unde am susținut referatul Descrierea de 

călătorie a lui Johannes Wild. Reflecții despre 
identitatea unui creștin captiv.  

31). 13-14 noiembrie 2007  - participare la Adunarea Generală Aidrom, 
Târgu-Mureș, unde au susținut referatul Evaluarea 
celei de-a treia Adunări Ecumenice Europene, Sibiu 

2007. 
30). 26-29 iunie 2007 - participare la Conferinţa Internaţională Healing of 

Memories în Romania, organizată de Comuniunea 



 7 

Bisericilor Protestante din Europa la Institutul 
Teologic Romano-Catolic din Bucureşti. 

29). 18-22 mai 2007  - participare la întrunirea anuală a comisiei 
Bisericile în Dialog a Conferinţei Bisericilor 

Europene, Volos, Grecia. 
28). 5-8 decembrie 2006  - participare la Conferinţa teologică: Cruzimea – 

faţa urâtă a violenţei, organizată de Consiliul 

Ecumenic al Bisericilor, în Crêt-Bérard, Elveţia. 
27). 27 noiembrie 2006  - Seminarul național: Biserica Ortodoxă în Uniunea 

Europeană: contribuții necesare la securitatea și 
stabilitatea europeană, organizat de Facultatea de 
Teologie Ortodoxă a Universității din București, în 

colaborare cu Universitatea Națională de Apărare. 
Referat: „Reflecţii teologice privitoare la integrarea 

Bisericii Ortodoxe Române în Uniunea Europeană“.   
26). 12-14 noiembrie 2006 - participare la congresul internaţional 

„Sfântul Ioan Gură de Aur, exeget al 

dumnezeieştilor scripturi“, organizat de Facultatea 
de Teologie Ortodoxă Bucureşti în Palatul 

Patriarhal. 
25). 6-7 noiembrie 2006 - participare la Conferinţa interdisciplinară Healing 

of Memories, organizată de Comuniunea Bisericilor 
Protestante din Europa la Institutul Teologic 
Romano-Catolic din Bucureşti.  

24). 15-18 octombrie 2006 - participare la colocviul „Tările Române şi 
Locurile Sfinte“, organizat de Facultatea de Teologie 

Ortodoxă Bucureşti în Palatul Patriarhal. 
23). 19-21 mai 2006 - participare la simpozionul „1600 de ani de la 

urcarea pe tron a împăratului Constantin cel Mare“, 

la mânăstirea Tismana, organizat de Comisia 
Naţională de Istorie Ecleziastică Comparată, unde 

am susţinut referatul „Gândirea religioasă 
constantiniană oglindită în textele referitoare la 
controversa donatistă“. 

22). 1-7 aprilie 2006  - participare la cea de-a 11-a întâlnire în cadrul 
dialogului teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă 

Română şi Biserica Evanghelică din Germania, în 
Eisenach (Turingia), unde am susţinut referatul 
„Das Erbe der Ökumenischen Konzilien im Kultus, in 

der Ikonographie und im kanonischen Recht der 
Orthodoxen Kirche“. 

21). 14-17 noiembrie 2005 - participare la congresul „Învăţătura 
eshatologică a Bisericii“, organizat de Comisia 
Teologică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Ruse, ţinut la Moscova, unde am prezentat 
referatul: „History and Eschatology in Old Syrian 

Christianity“. 
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20). 27-29 octombrie 2005  - am participat la simpozionul „De la 
gândirea teologică la acţiunea socială – realitatea 

românească şi standardele europene“, ţinut la 
Durău, unde am prezentat conferinţa „Ecclesia in 

saeculo. Reflecţii pe marginea ethosului social al 
creştinismului antic“. 

19). 25-28 septembrie 2005  - participare la cel de-al doilea Congres al 

Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, 
Mânăstirea Brâncoveanu - Sâmbăta de Sus.  

18). 26-29 mai 2005  - participare la Conferinţa teologică internaţională - 
Biserica şi societatea contemporană, Ruse 
(Bulgaria), 26 – 29 mai 2005, unde am prezentat 

referatul „Misiunea bisericească - Liturghia după 
Liturghie“ 

17). 18-19 iunie 2004 - participare la sesiunea anuală a Comisiei de istorie 
ecleziastică comparată ţinută la Focşani cu ocazia 
împlinirii a 500 de ani de la moartea voievodului 

Ştefan cel Mare şi Sfânt unde am susţinut referatul 
cu tema "Despot Vodă (1561-1563) - un domn 

protestant pe tronul Moldovei lui Ştefan cel Mare şi 
Sfânt" 

16). 17-18 mai 2004  - participare la colocviul internaţional cu tema 
"Schisma din 1054. Consideraţii ecleziologice, 
istorice şi ecumenice", organizat de Facultatea de 

Teologie din Arad, unde am susţinut referatul cu 
tema "Urmările Schismei de la 1054 pentru dialogul 

dintre reformatori şi ortodocşi" şi am moderat o 
şedinţă a colocviului. 

15). 8-10 septembrie 2003  - participare la primul congres al Facultăţilor 

de Teologie Ortodoxă din România la Durău.  
14). 9-14 noiembrie 2003  - participare la congresul internaţional 

Dumitru Stăniloae, Bucureşti, unde am tradus şi 
prezentat studiul prof. dr. Jürgen Moltmann, „Rolul 
teologiei în universităţile de stat“. 

13). 16-18 octombrie 2003 - participare la Seminarul „Teologie şi 
Politică“, organizat de Fundaţia Konrad Adenauer la 

Cheia, unde am susţinut referatul „Creştinism şi 
Imperiu. "Teologia  politică" de la Meliton de Sardes 
la Augustin“. 

12). 14- 20 noiembrie 2002 - participare la cea de-a 10-a întâlnire în 
cadrul dialogului teologic bilateral dintre Biserica 

Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din 
Germania, în Cluj-Napoca, cu tema: „Fiinţa şi 
unitatea Bisericii lui Hristos – diversitatea Bisericilor 

în istorie“.  
11). 10-14 noiembrie 2002 - participare la congresul internaţional Ioan 

G. Coman, Bucureşti, unde am tradus şi prezentat 
studiul prof. dr. Gottfried Seebaß, „Regulile 
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hermeneutico-teologice ale lui Luther cu privire la 
Părinţii Bisericii, în disputa cu Caspar von 

Schwenckfeld“. 
10). 19-26 septembrie 2002 - participare la "Dialogul tânăr" dintre 

Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică 
din Germania cu tema "Misiunea Bisericii", ţinut la 
Edemissen (Germania), unde am susţinut referatul 

cu tema: "Câteva reflecţii cu privire la raportul 
dintre misiune şi ecumenism" 

9). 4-7 iulie 2002 - am participat la prima Consultaţie a Facultăţilor de 
Teologie din Europa, ţinută la Graz (Austria), care a 
avut ca temă "Viitorul teologiei în Europa". 

8). 27-30 iunie 2002  - am participat la lucrările celei de-a IX-a Adunări 
Generale a Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, 

ţinută la Palatul Parlamentului din Bucureşti. 
7). 16-18 noiembrie 2001  - am participat la conferinţa internaţională cu 

tema: "Bisericile din România ca punţi de legătură 

între Est şi Vest" în Reimlingen (Germania), 
conducând o grupă de discuţii pe această temă. 

6). 20 martie- 2 aprilie 2001 - participare la o excursie de studii 
organizată de catedra Istoria şi Teologia Răsăritului 

Creştin a Facultăţii de Teologie Protestantă din 
Erlangen, sub îndrumarea prof. dr. Karl Christian 
Felmy în Israel şi Egipt, unde am susţinut o serie 

de referate legate de istoria creştinismului în 
această zonă. 

5). 21-27 februarie 2001 - Geneva – participare la un seminar de o 
săptămână cu tema: Istoria şi organizarea 
Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi a Conferinţei 

Bisericilor Europene. 
4). 7-12 octombrie 2000  - participare la cea de-a 9-a întâlnire în cadrul 

dialogului teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă 
Română şi Biserica Evanghelică din Germania, în 
Herrnhut (Germania), cu tema: „Biserica şi 

responsabilitatea ei politico-socială astăzi“.  
3). 13-17 martie 2000 - participare la seminarul „Sarcina comună a 

Bisericilor din Europa pentru misiune“, Bad 
Herrenalb (Germania), organizat de Conferinţa 
Bisericilor Europene. 

2). 22-25 noiembrie 1999 - participare la consultaţia cu tema „Aspecte 
culturale în dialogurile şi întâlnirile ortodoxo-

protestante“, Hannover (Germania), organizată de 
Conferinţa Bisericilor Europene.  

1). 1-5 martie 1999 - participare la călătoria de studii „Europa ca 

provocare pentru Biserici“, Bruxelles, Belgia, 
organizată de EKD. 
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București,      Pr. Prof. Dr. Daniel Benga 

26 septembrie 2016 

 

 


