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 Înaltpreasfinţia Sa, Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Liviu STREZA, Arhiepiscopul Sibiului şi 

Mitropolitul Ardealului şi profesor universitar titular la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” a 

Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, s-a născut la 12 octombrie 1947 în localitatea Sâmbăta de Sus, 

judeţul Braşov, din părinţii Iulian şi Viorica, ţărani ortodocşi, tatăl decedat în anul 1961. 

 A urmat Şcoala generală între anii 1954-1961, în localitatea natală, iar, între anii 1961-1965, 

Liceul teoretic „Radu Negru” în oraşul Făgăraş. 

 Între anii 1965-1969 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu, obţinând 

diploma de licenţiat în Teologie cu teza: Mai - Marele Păstorilor, Hristos, modelul păstorilor 

bisericeşti în lumina evangheliilor canonice. 

 În 7 noiembrie 1969 s-a căsătorit cu Eugenia Stanciu, asistentă medicală, şi a avut cinci copii, 

doi băieţi şi trei fete. Printr-o încercare de la Dumnezeu, în 1992 soţia a trecut la cele veşnice. 

 În decembrie 1969 a fost hirotonit preot pe seama parohiei Lisa, protopopiatul Făgăraş. În 

această parohie, timp de 6 ani (1970-1976) a desfăşurat o bogată activitate pastorală şi administrativă. 

Activitatea parohială a împletit-o permanent cu pregătirea ştiinţifică-teologică, urmând, între anii  

1970-1973 cursurile de doctorat în teologie, la Institutul Teologic Universitar Bucureşti, la Secţia 

Practică, specialitatea principală Liturgică, Pastorală şi Artă creştină. 

 În anul 1975 a susţinut examenul de admisibilitate, pe care l-a promovat cu media 9,50. 

 În anul 1976, şi-a început activitatea didactică, la solicitarea conducerii Institutului Teologic 

din Sibiu, ocupând postul de spiritual-asistent, pe care l-a deţinut 5 ani (1976-1981), după care a fost 

trecut pe postul de asistent la Secţia Practică. În perioada 1976-1986 a făcut seminariile de Practică 

liturgică la anii I, II, III şi IV. 

 Între anii 1977-1979 a suplinit lectoratul de Limba greacă, iar între anii 1983-1986 a suplinit 

lectoratul de Limba franceză. 

 În anul universitar 1982-1983, în străinătate, a urmat cursurile Institutului Ecumenic de la 

Bossey, semestrul de iarnă, iar în semestrul de vară, la Facultatea de Teologie a Universităţii din 

Fribourg (Elveţia), cursul despre: Anul liturgic al profesorului romano-catolic de Liturgică, Dr. Jakob 

Baumgartner. 

 La Bossey, pe lângă experienţa ecumenică dobândită, a redactat şi susţinut lucrarea intitulată: 

„La vie chretienne à travers les sacraments d'initiation” (Baptéme, Chrismation et Eucharistia). În 

perioada studiilor la Bossey şi Fribourg a reuşit să-şi definitivez teza de doctorat în teologie sub 

îndrumarea marelui liturgist pr. prof. dr. Ene Branişte. 

 A colaborat, de asemenea, la revista „Învierea” a Bisericii Ortodoxe Române din Geneva şi la 

revista „Hristos a înviat” a parohiei române de la Lausanne. 

 În anul 1985 a obţinut titlul academic de Doctor în Teologie, cu teza: „Botezul în diferite 

rituri liturgice creştine”. 

 Din anul 1986 a suplinit disciplina de Liturgică şi Pastorală, cu seminariile de practică 

liturgică.  

 În luna septembrie în anul 1987, prin concurs, a ocupat postul de profesor universitar la 

disciplinele: Liturgică, Pastorală şi Artă creştină. 

 În perioada activităţii la Institut şi Facultate, a predat şi a participat la examenele cursurilor de 

îndrumare preoţească, a predat la cursurile misionare de scurtă durată (la Sibiu, Oradea şi Arad), a 

prezidat, ca delegat eparhial, conferinţe preoţeşti de îndrumare şi administrative, la diferite 

protopopiate din Arhiepiscopia Sibiului.  

 Între anii 1992 – 1996, a îndeplinit şi funcţia de conducere ca Secretar ştiinţific al Facultăţii 

de Teologie, care a intrat în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 

 De la titularizarea ca profesor a fost şi a rămas până în prezent îndrumător de doctorat, fiind 

acreditat apoi şi de C.N.E.A, după intrarea noastră în Universitate. Sub coordonarea ştiinţifică a Î.P.S. 



Laurenţiu, au devenit Doctori în Teologie un nr. de 22 doctoranzi, alţi 16 pregătindu-şi în prezent 

tezele. 

 Din anul 1992 Î.P.S. Laurenţiu este membru al asociaţiei ştiinţifice: „Societas Liturgica. An 

international society for liturgical study and renewal”, cu sediul în Toronto, Canada.  

 Prin alegerea din 4 iulie 1996 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost chemat 

la episcopat şi în 20 iulie 1996, de Sfântul Proroc Ilie, a fost călugărit cu numele de Laurenţiu, la 

Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus. În 10 şi 11 august 1996 a fost hirotonit şi instalat ca 

episcop la Episcopia Caransebeşului.  

 Activitatea didactică universitară şi-a continuat-o la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” 

a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi la Secţia de Teologie – Istorie, din Caransebeş. 

 În 3 noiembrie 2005 a fost ales de către Colegiul Electoral Bisericesc Arhiepiscop al Sibiului 

şi Mitropolit al Ardealului, iar în 13 noiembrie 2005, a fost instalat în această slujire la Catedrala 

Mitropolitană din Sibiu de către vrednicul de pomenire, Patriarhul Teoctist. 

 Caracteristica dominantă a activităţii desfăşurate în Arhiepiscopia Sibiului de către 

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu stă sub semnul împlinirilor, a activităţilor în derulare, 

precum şi a iniţierii unor proiecte de viitor axate pe câteva direcţii majore de activitate ale sectoarelor: 

pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic, economic-financiar şi patrimonial-imobiliar, 

fiecare din aceste preocupări având propriile dimensiuni şi specificităţi în dezvoltarea şi transpunerea 

în realitate. 

 Profund cunoscător al realităţilor şi cerinţelor misionar-pastorale şi administrativ-bisericeşti 

din Arhiepiscopia Sibiului, la iniţiativa Î.P.S. Sale, Adunarea Eparhială a aprobat noi structuri 

administrative bisericeşti prin înfiinţarea a 2 noi protopopiate şi reorganizarea celorlalte 8. Lucrarea 

administrativă a îmbinat-o armonios cu cea pastoral-liturgică, hirotonind în Arhiepiscopia Sibiului, 

până în prezent 39 preoţi şi 13 diaconi. De asemenea, a sfinţit un nr. de 52 de biserici, a resfinţit 39 şi 

a mai pus piatra de temelie la alte 16. 

 În vederea slujirii misionare a Bisericii şi promovării cărţii de teologie, la iniţiativa Î.P.S. 

Laurenţiu, Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului a aprobat înfiinţarea editurii „Andreiana” a 

Mitropoliei, la care, până în prezent, s-au publicat peste 45 de titluri din diferitele ramuri ale teologiei.  

 Strâns legat de activitatea didactică, editorială şi publicistică a Înaltpreasfinţitului Părinte 

Mitropolit Laurenţiu, stă grija permanentă pentru Biblioteca Mitropolitană, pe care a înzestrat-o cu 

lucrări valoroase de actualitate (colecţii, dicţionare, enciclopedii), dar şi cu peste 750 de cărţi din 

biblioteca personală. De asemenea, a susţinut procesul de modernizare al Bibliotecii, prin promovarea 

procesului de catalogare electronică a volumelor existente. 

 Din anul 2006 până în prezent ocupă şi funcţia de preşedinte al Comisiei Teologice din cadrul 

CNATDCU (Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului). 

Mitropolitul Profesor dr. Laurenţiu Streza – Teolog al Sfintelor Taine 

A. CĂRŢI: 

Contribuţia Transilvaniei la dezvoltarea teologiei ortodoxe, Editura Arhiepiscopiei Sibiului, 

1988, coautor. 

Credinţă ortodoxă şi viaţă creştină, Sibiu, 1992, coautor. 

P.F.P. Patriarh Teoctist şi problemele misionar-pastorale actuale, în volumul Autocefalie, 

Patriarhie, Slujire Sfântă. Momente aniversare în Biserica Ortodoxă Română, 1995, Bucureşti, 1995, 

coautor. 

Teologie, Slujire, Ecumenism. Omagiu I.P.S. Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul 

Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului la împlinirea vârstei de 70 de ani, Sibiu 1996, coautor. 

O mărturisire de suflet părintelui acad. univ. dr. Mircea Păcurariu, la serbarea a 70 de ani de 

viaţă, în volumul Slujitor al Bisericii şi al Neamului, pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, membru 

corespondent al Academiei Române, la împlinirea vârstei de 70 de ani, Editura Renaşterea, Cluj 

Napoca, 2002. 

Tainele de iniţiere creştină în Bisericile Răsăritene, Col. «Teologie şi Spiritualitate», Editura 

Trinitas, Iaşi, 2002. 

Tainele de iniţiere creştină în Bisericile Apusene, Col. «Teologie şi Spiritualitate», Editura 

Trinitas, Iaşi, 2003. 

Unitatea Tainelor de iniţiere: botez, mirungere şi euharistie, în „Byzance après Byzance”, 

(Simpozion) 550 de ani de la căderea Constantinopolului, Oradea, 2004, p.9-19. 



Părintele Paisie Olaru, icoana unei prezenţe, în volumul Părintele Paisie Olaru povăţuitor spre 

poarta raiului – in memoriam -, Editura Trinitas, Iaşi 2005, p.18-20. (coautor). 

Catedrala – Spaţiu Veşnic, în volumul Catedrala Mitropolitană din Sibiu 1906 - 2006, Pr. Prof. 

Dr. Mircea Păcurariu, Editura Andreiana, Sibiu, 2006, p.5-8. (coautor) 

Cu credinţă şi cu dragoste, în volumul Despre Viaţă şi Moarte, Pr. Dr. Ioan Chioaru, Editura 

Agnos, Sibiu, 2006, p.3-5.  

Sfânt şi Sfinţenie, în volumul Ale Tale dintru ale Tale. Omagiu la împlinirea a 60 de ani a Î.P.S. 

Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Editura Andreiana, Sibiu, 2007.  

Mărturisire de suflet la aniversarea a 75 de ani de viaţă, în volumul Studii Teologice dedicate 

ilustrului istoric sibian. Părintele Profesor Academician Dr. Mircea Păcurariu la împlinirea vârstei 

de 75 de ani, Editura Andreiana, Sibiu, 2007, p. 9-10. 

Realitatea şi simbol în slujba baptismală din Biserica Ortodoxă, în volumul Patristică şi 

Actualitate, omagiu în onoarea P.C. Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu, la împlinirea a 75 de 

ani de viaţă, Editura Andreiana, 2008. 

Dumitru Stăniloae (1903-1993): Teologie românească de dimensiune europeană, Seria 

Academica, Band IV, volumul IV, Publicaţiile Academiei Evanghelice - coautor 

Educaţia şi Integrarea Europeană, Editura Asociaţiunii Astra, Sibiu, 2007 – coautor. 

Die EOV – ein besonderes Ereignis im Leben der Kirchen und der Gesellschaft Europas, în vol. 

Neue Brucken oder Neue Hurden. Eine Bilanz der Dritten Europaischen Okumenischen 

Versammlung, Lit, Zürich, Berlin, Wien, 2008. 

Mitropolitul Andrei Şaguna – creator de epocă în istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania, 

Editura Andreiana, Sibiu, 2008 – coautor. 

Mitropolitul Andrei Şaguna în documentele din Şcheii Braşovului, volumul I, Editura Andreiana, 

Sibiu, 2008 – coautor. 

Cuvânt de binecuvântare în volumul Romii – actualitate şi perspectivă, coordonator prof. univ. 

dr. Elena Macavei, Editura Asociaţiunii Astra, Sibiu, 2009. 

Mitropolitul Andrei Şaguna în documentele din Şcheii Braşovului, volumul II, Editura 

Andreiana, Sibiu, 2009 – coautor. 

Ctitoria Martirilor Brâncoveni din Ţara Făgăraşului – Ţara cerurilor deschise în volumul 

Valori ale patrimoniului cultural naţional. Arhitectură şi artă religioasă. Icoane româneşti. Tezaur 

imnografic, Braşov, 2009. 

Despre sfinţenia vieţii Marelui Mitropolit al Ardealului, Andrei Şaguna, în volumul Vocaţie şi 

Misiune în Biserica lui Hristos (volum omagial închinat pr. prof. dr. Sorin Cosma), Editura Diecezana 

Caransebeş, 2009, p. 26-30. 

Cuvântări Liturgice I - Călătorie cu Hristos spre biruitoarea Înviere, Editura Andreiana, Sibiu, 

2010 (în lucru).  

Studii liturgice, Editura Andreiana, Sibiu, 2010 (în lucru). 

 

B. Pe lângă acestea a mai publicat câteva sute de studii şi articole în revistele de studii teologice 

şi publicaţii bisericeşti naţionale. 

 

C. Participări la Congrese şi reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 

 Seminarul Ortodox organizat de Institutul Ecumenic Bossey, Elveţia, în aprilie 1983. 

 A III-a Conferinţă internaţională teologică consacrată încreştinării ruşilor, cu tema: Viaţa şi arta 

liturgică rusă, de la St. Petersburg - organizată de Biserica Rusă, în ianuarie-februarie, 1988. 

Conferinţa ţinută: Relatările unor pelerini ruşi din sec. XVI-XVII, în trecere prin Ţările Române, 

despre viaţa liturgică ortodoxă şi locaşurile de cult româneşti (publicată într-un volum special al 

conferinţei şi în revista „Biserica Ortodoxă Română”, CVI (1988), nr. 3-4, p.100-107). 

 Seminarul Ortodox despre Reînnoire în cult, organizat de Consiliul Ecumenic al Bisericilor, prin 

pr. prof. dr. Ioan Bria, la Bucureşti, între 21-27 octombrie 1991. Tema prezentată: Câteva aspecte 

privind înnoirea liturgică în Biserica Ortodoxă, publicată într-un volum special la Geneva. 

 Seminarul despre Spaţiul liturgic, organizat la Brăila, în 1990, de către Patriarhia Română şi 

Ministerul Cultelor. Tema pregătită: Importanţa liturgică şi semnificaţia mistico-simbolică a bisericii, 

locaş de închinare. 

 Participare la XXIX Congres des Religieux, de la Strasbourg, Franţa, din august 1990. 



 Participare la XXX Congres des Religieux, de la Mănăstirea Agapia, din iulie 1991 

 Din anul 1991 - membru al Societas Liturgica- An International Society for Liturgical Study and 

Renewal, cu sediul la Toronto, Canada. 

 Congresul al XIV-lea al Societas Liturgica, cu tema Liturgical Space, Fribourg - Elveţia, între 

16-21 august 1993. Comunicarea: The Mistagogy of Sacred Space according to Orthodox Theology 

(publicată în Studia Liturgica, 1994, nr.1, p.84-90). 

 Congresul al XV-lea al Societas Liturgica, cu tema The Future Shape of the Liturgy, la Dublin, 

Irlanda, 14-19 august 1995. Comunicarea prezentată: Tradition and Renewal in Orthodox Liturgy 

(predată la revista „Studia Liturgica”) 

 Între 1-10 Octombrie 1995 - Cursuri de teologie ortodoxă şi schimb de experienţă la College of 

the Resurrection, Mirfield, Anglia. 

 Între 21 – 25 iunie 1997 participare la manifestările prilejuite de cea de-a doua Adunarea 

Ecumenică a Bisericilor Europene de la Graz (Austria). 

 Între 04 –08 octombrie 1997 participare la a XI-a întrunire internaţională Oameni şi Religii – 

Pacea este numele lui Dumnezeu ce a avut loc la Padova şi Veneţia (Italia). 

 Între 27 - 29 aprilie 1998 participare la Iaşi la Seminarul Ecumenic cu ocazia împlinirii a 50 de 

ani de ecumenism în Europa, având ca temă Mişcarea ecumenică în secolul XX. Rolul teologiei în 

concepţia şi viaţa ecumenică din România, unde susţin un referat în cadrul colocviului Evaluarea 

ecumenismului local din România (1948-1998). 

 Între 26 mai - 1 iunie 1998 participare la Seminarul internaţional Renaşterea ortodoxă liturgică 

şi unitatea văzută la New Skete Orthodox Monastery, Cambridge (lângă Albany), New York, S.U.A.; 

 Între 28 - 31 august 1998 participare la Simpozionul internaţional Oameni şi religii desfăşurat la 

Bucureşti şi organizat de Preşedinţia României, Patriarhia Română şi Societatea Sant Aedigio din 

Italia. 

 În 27 octombrie 1998 participare la un simpozion interconfesional şi internaţional cu tema: 

Biserica şi Politica, organizat la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu. 

 Între 6-7 noiembrie 1998 participare la Simpozionul internaţional Banatul Iugoslav – Trecut 

istoric şi cultural, desfăşurat la Novi Sad, sub patronajul Guvernului Republicii Serbia. 

 Între 19 –26 ianuarie 1999 participare la Săptămâna de rugăciune ecumenică în Italia (vizită 

ecumenică în localităţile: Pessaro, Urbino şi Fano). 

 Între 17 –21 aprilie 1999 participare la canonizarea misionarului Sf. Ioan de Calabria, oficiată în 

Italia de către Suveranul Pontif. 

 În 12 mai 1999 participare la Simpozionul internaţional Didactica, ediţia a VIII-a organizat la 

Reşiţa; susţinerea prelegerii: Biserica şi arhitectura. 

 Între 30 iunie – 2 iulie 1999 participare la a 46-a Săptămână de studii liturgice la Institutul de 

teologie Saint Serge din Paris. 

 Între 30 septembrie – 04 octombrie 1999 – participare la Săptămâna de rugăciune ecumenică în 

Italia (vizită ecumenică în localităţile: Maguzzano, San Marino, Ravena şi Rimini). 

 Între 8 – 9 octombrie 1999 - prezidarea Simpozionul internaţional Idei, credinţe şi simboluri 

despre regenerare-înviere desfăşurat la Caransebeş. 

 În 20 noiembrie 1999 - participare la lucrările Forumului Mondial al Românilor cu tema 

Românii în afara graniţelor desfăşurat la Băile Herculane. 

 Între 3-12 ianuarie 2000 participare ca membru al delegaţiei Sfântului Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române la întrunirea întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe ce a avut loc la Locurile Sfinte 

(Israel). 

 În 16 decembrie 2000 participare la Simpozionul internaţional Banatul iugoslav – trecut istoric 

şi cultural în oraşul Novi Sad (Iugoslavia) unde a susţinut comunicarea: Rolul Bisericii Ortodoxe în 

viaţa credincioşilor. 

 Între 9-11 Februarie 2001 participare la al II-lea Congres internaţional al organizaţiei Doctors 

of Charity în oraşul Volos-Grecia. 

Între 24 – 25 mai 2001, participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice dedicată împlinirii unui 

deceniu de la reînfiinţarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Oradea, prezentând comunicarea: 

Unitatea Tainelor de iniţiere în rânduiala baptismală ortodoxă. 



 Între 16-22 septembrie 2001 participare la al IX-lea Congres Ecumenic Internaţional cu 

următoarele teme: Sfântul Ioan Scărarul şi Muntele Sinai şi Calea monahismului rus, la Mânăstirea 

Bose (Torino) Italia. 

 Între 23-26 octombrie 2001 la Consfătuirea Interbalcanică pe probleme de tineret ce a avut loc în 

oraşul Volos, Grecia. 

 Între 16–17 noiembrie 2001 Simpozionul Internaţional Didactica - Caransebeş; 

 28–29 noiembrie 2001, Congresul Spiritualităţii româneşti – Băile Herculane; 

 8 decembrie 2001, Simpozionul internaţional Banatul iugoslav – trecut istoric şi cultural la 

Reşiţa. 

Între 1–2 martie 2002 participare la întrunirea internaţională a organizaţiei Doctors of Charity în 

oraşul Vranije, Iugoslavia. 

Între 17–18 septembrie 2002 participare la Simpozionul internaţional cu tema: A fi episcop 

astăzi, la Centrul Cultural – Pastoral Sf. Daniil Sihastru, Durău, jud. Neamţ. 

Între 26–28 septembrie 2002 participare la al III-lea Congres internaţional al organizaţiei 

Doctors of Charity în oraşul Varna, Bulgaria. 

În 10 decembrie 2002 - Sesiunea de comunicări ştiinţifice, organizată de Patriarhia Română şi 

Ministerul Culturii şi Cultelor, cu tema: Patrimoniul eclesial. Patrimoniul cultural, Ediţia a VI-a, 

Bucureşti, susţinând comunicarea: Simbolul liturgic în arhitectura bisericii, locaş de închinare. 

Între 18–25 ianuarie 2003 participare la Săptămâna de rugăciune ecumenică în Italia, la Pessaro, 

Urbino şi Fano. Slujire la comunitatea românească din Ancona. 

În 8 mai 2003, participare la Sesiunea Ştiinţifică a Facultăţii de Teologie din Oradea, prezentând 

tema: Unitatea Tainelor de iniţiere creştină.  

Între 8–10 septembrie 2003, participare la Congresul Naţional al Facultăţilor de Teologie 

Ortodoxă din România, cu tema: Moştenirea teologiei părintelui Dumitru Stăniloae şi valorificarea ei 

astăzi, la Centrul Cultural Pastoral „Sf. Daniil Sihastrul”, Mănăstirea Durău, judeţul Neamţ. 

Între 24–26 septembrie 2003 participare la cel de al II-lea Colocviu Ecumenic Internaţional, cu 

tema: Biserica şi Societatea, la Mănăstirea Praglia, Padova, Italia. 

În 13 octombrie 2003, participare la Simpozionul Dumitru Stăniloae, la Iaşi. 

Între 22–29 martie 2004, Săptămână duhovnicească la Parohia Ortodoxă Română din Lisabona, 

păstorită de Pr. Marius Pop. 

În 17 aprilie 2004, Simpozion Naţional, ediţia I, cu tema: Şcoala comunitară în satul românesc 

tradiţional, la Şopotul Vechi, judeţul Caraş – Severin. 

În 19 aprilie 2004, Simpozionul ecumenic la Academia Evanghelică din Sibiu, cu tema: Cultură 

şi capitalism – şansele artei frumoase în epoca eficienţei.  

Între 29–30 aprilie 2004, Simpozionul Internaţional: Ortodoxia parte integrantă din 

spiritualitatea şi cultura europeană, prezentând tema: Sacralitatea Bisericii în contextul 

contemporan. Influenţa Sfintelor Taine în viaţa modernă, Mănăstirea Brâncoveanu-Sâmbăta de Sus, 

jud. Braşov. 

Între 6–12 mai 2004, participare la sărbătoarea aducerii moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae, la 

Bari, Italia. 

În 15 mai 2004, Seminarul internaţional Didactica, ediţia a XII-a, Religie, Caransebeş. 

În 22 mai 2004, Seminarul internaţional: 120 de ani de la înfiinţarea Societăţii Femeilor 

Ortodoxe, Caransebeş. 

În 4 mai 2004, Simpozionul naţional de numismatică, Caransebeş. 

Între 20 – 22 august 2004, Simpozionul internaţional cu tema Identitate confesională şi unitate în 

acţiune. Biserici în dialog şi cooperare, Băile Herculane. 

Între 26 - 28 august 2004, Conferinţa internaţională Societas Ecumenica, Sibiu. 

Între 22 – 26 septembrie 2004, Simpozionul internaţional: Monahismul din Orient şi Occident, 

Grottaferrata, Italia. 

Între 12-13 noiembrie 2004, Simpozionul de etnoreligie: Idei, Credinţe Simboluri, cu tema: 

Lumina şi focul. Comunicarea: Lumina lui Hristos luminează tuturor. Semnificaţia luminii în cultul 

divin ortodox, Caransebeş. 

Între 20–23 ianuarie 2005 participare la Săptămâna de rugăciune ecumenică în Italia (vizită 

ecumenică în localităţile: Pessaro, Urbino şi Fano). 

Între 4–6 mai 2005, Dialog cu Biserica Sârbă la Novisad, Serbia. 



Între 9–13 mai 2005, Simpozion internaţional, cu tema: Hristos în mijlocul nostru: Valoarea 

vieţii liturgice în societatea de azi. 

Între 6–7 iunie 2005, Simpozionul internaţional, prin parteneriatul între facultăţile din Sibiu şi 

Graz, cu tema: Imagine şi simbol. 

Între 21–26 septembrie 2005, Simpozionul internaţional: Monahismul din Orient şi Occident, 

Grottaferrata, Italia. 

Între 26–27 septembrie 2005, al II-lea Congres al Facultăţilor de Teologie, cu tema: Facultatea 

de Teologie în viaţa şi misiunea Bisericii, la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, Braşov.  

Între 21–23 ianuarie 2006, la invitaţia Cardinalului Poletto, Arhiepiscopul de Torino, am susţinut 

la Torino conferinţa: Ecumenismul şi Ortodoxia – Spre a treia Adunare Ecumenică Europeană.  

Între 23–27 ianuarie 2006, participare la Roma la reuniunea Comitetului pregătitor pentru A treia 

Adunare Ecumenică Europeană de la Sibiu, 2007, şi la Întrunirea Ecumenică, organizate de 

Conferinţa Bisericii Europene. 

Între 1–5 februarie 2006, la invitaţia Forumului ecumenic al Bisericilor creştine din Stiria, Graz, 

am susţinut conferinţa: România şi U.E. Aşteptări, speranţe şi temeri şi am participat la simpozionul 

ecumenic cu tema: Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranţă pentru reînnoire şi unitate în 

Europa. 

În perioada 25 –31 mai 2006, participare la întâlnirea anuală a Comitetului Central al Conferinţei 

Bisericilor Europene care a avut loc la London/Derry în Irlanda de Nord în vederea pregătirii celei de-

a Treia Adunare Ecumenică Europeană. 

03 septembrie – 06 septembrie 2006, participare la diferitele conferinţe organizate de 

Comunitatea Sant Egidio sub titulatura Pentru o Lume a Păcii – Religii şi Culturi în dialog în 

localitatea Assisi (Italia). Am susţinut conferinţa Pacea, dar dumnezeiesc, în Liturghia Ortodoxă; 

11 septembrie – 13 septembrie 2006, participare la simpozionul internaţional Înfrăţiri ecumenice 

între parohii şi comunităţi bisericeşti europene, organizat la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de 

Sus. 

6 octombrie 2006, participare la conferinţa de la Sibiu: Relaţia între Stat şi Biserică în Uniunea 

Europeană - şanse, probleme şi perspective din punct de vedere al Guvernului Bavariei. În cadrul 

acesteia a susţinut un referat cu tema: Biserica Ortodoxă Română şi aderarea la Uniunea Europeană 

– aşteptări, provocări, perspective. 

16 octombrie 2006, participare la simpozionul evreilor mesianici Toward Jerusalem Council 

Two, organizată la mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, în cadrul căruia a susţinut conferinţa 

Începuturile iudeo-creştinilor: cultul la templu şi la casele particulare. 

26 octombrie 2006, participare la simpozionul Monografiile locale – istorii mici în marea istorie 

a ţării, în cadrul căruia a susţinut conferinţa Semnificaţia şi rolul monografiilor în istoria unui popor. 

2 noiembrie – 6 noiembrie 2006, participare la simpozionul internaţional Coabitarea 

interculturală în Europa lărgită: comunitatea românească. 

3 decembrie – 6 decembrie 2006, participare la simpozionul internaţional Rolul tinerilor în 

integrarea europeană a statelor balcanice organizat la Volos (Grecia), în cadrul căruia a susţinut 

cuvântul Tineretul – forţă vie a Bisericii şi element dinamic al vieţii liturgice. 

În perioada 15-18 februarie 2007, Înaltpreasfinţia Sa, Dr. Laurenţiu Streza, împreună cu o 

delegaţie care reprezintă Biserica Ortodoxă Română, a luat parte la festivităţile celei de-a Treia Etape 

a Celei de-a Treia Adunări Ecumenice Europene, care are loc la Wittenberg, Germania.  

18–20 iunie 2007 - a participat, ca referent, în comisia de susţinere a tezei de doctorat a P.C. Ioan 

Dacian Zuba, la Facultatea de Teologie Evanghelică din cadrul Universităţii Marc Bloch din 

Strasbourg. 

13–17 noiembrie 2007 - a participat la Viena la întâlnirea Comitetului Central al Conferinţei 

Bisericilor Europene. 

28.11–03.12.2007 - a participat la sărbătoarea Sf. Ap. Andrei, la Constantinopol, la invitaţia 

Sanctităţii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului; 

13–15 decembrie 2007 - a participat la Congresul International Word of God, Word on God, cu 

ocazia celei de-a 40-a aniversări a Facultăţii de Teologie Catalunia din Barcelona. A ţinut conferinţa 

Cuvântul lui Dumnezeu în istoria mântuirii şi în Sfânta Liturghie. 

30 ianuarie 2008 - A participat, apoi, la sesiunea de comunicări ştiinţifice Sf. Trei Ierarhi 

organizată în aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu. 



26 mai 2008 - A prezidat conferinţa preoţească cu tema: 2008 – anul jubiliar al Sf. Scripturi şi al 

Sfintei Liturghii organizată în aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie, la care au 

participat preoţii din protopopiatele Sibiu, Avrig, Sălişte şi Agnita. 

4-5 iunie 2008 - A participat la Mănăstirea Neamţ, la manifestările prilejuite de proclamarea 

oficială a canonizării a nouă părinţi cuvioşi din ţinutul Neamţului: cuvioşii Simeon şi Amfilohie de la 

Pângăraţi, Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău, Sfinţii Cuvioşi Iosif şi Chiriac de la Bisericani, Sfinţii 

Cuvioşi Rafael şi Partenie de la Agapia Veche, Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec şi Sfântul Cuvios 

Ioan de la Râşca şi Secu. 

9-10 iunie 2008 - A participat la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, la lucrările 

simpozionului Suferinţa la sfârşitul vieţii din perspectivă medicală, etică şi teologică, organizat de 

Mitropolia Ardealului, Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” din Braşov şi Facultatea de Teologie 

„Andrei Şaguna” din Sibiu. 

19 iunie 2008 - A prezidat la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus congresul profesorilor 

de Teologie Liturgică de la Facultăţile de Teologie din ţară. 

10 iulie 2008 - A participat la Târgovişte, la manifestările prilejuite de aniversarea a 500 de ani 

de la tipărirea Liturghierului lui Macarie, prima carte tipărită în ţara noastră. 

16 iulie 2008 - A participat, în Sibiu, la şedinţa membrilor Fundaţiei Reconciliatio în sud-estul 

Europei. 

9 august 2008 - A participat la Sălişte, la simpozionul dedicat Mitropolitului Andrei Şaguna, 

organizat cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la naşterea sa. 

17 septembrie 2008 - A participat la Avrig, la comemorarea a 190 de ani de la înfiinţarea de către 

Gheorghe Lazăr a primei şcoli în limba română. Cu această ocazie a oficiat la Biserica „Adormirea 

Maicii Domnului” slujba parastasului întru pomenirea marelui profesor şi pedagog român Gheorghe 

Lazăr. 

9–17 octombrie participare la Constantinopol, la Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe şi 

la Simpozionul Paulin, manifestări organizate de Patriarhia Ecumenică. 

22 octombrie - A prezidat, la protopopiatul Braşov, conferinţa preoţească de toamnă Mitropolitul 

Andrei Şaguna – 200 de ani de la naştere. 

28 octombrie - A participat la şedinţa solemnă a Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: 2008 – 

anul jubiliar al Sf. Scripturi şi al Sfintei Liturghii. 

30 octombrie - A participat la simpozionul Andrei Şaguna – 200 de ani de la naştere, organizat 

la Biblioteca Astra din Sibiu, de către Comisia Naţională UNESCO. Cu acest prilej, ÎPS Sa a adresat 

celor prezenţi un cuvânt comemorativ despre marele ierarh transilvănean. 

4 noiembrie - A prezidat conferinţa preoţească Mitropolitul Andrei Şaguna – 200 de ani de la 

naştere organizată în Aula Facultăţii de Teologie şi la care au participat preoţii din protopopiatele 

Sibiu, Sălişte, Agnita şi Avrig. 

10–13 noiembrie - A participat la Congresul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din ţară, 

organizat la Mănăstirea Tismana, jud. Gorj. 

15 noiembrie - A participat la Sibiu (sala festivă a Bibliotecii Astra), la a 103-a Adunare 

Generală a Astra dedicată bicentenarului naşterii Mitropolitului Andrei Şaguna. În cadrul acesteia, a 

adresat auditoriului un cuvânt festiv Mitropolitul Andrei Şaguna – 200 de ani de la naştere. De la 

Andrei cel Mare la Andrei cel Sfânt. 

19-23 noiembrie - A participat la manifestările prilejuite de aniversarea a 35 de ani de la 

înfiinţarea parohiei, comunităţii româneşti din Montreal (Canada). Cu această ocazie a susţinut 

conferinţa: Postul Naşterii Domnului, formă de asceză şi cale spre desăvârşire. 

25 noiembrie - A participat la Academia Română, la sesiunea festivă dedicată bicentenarului 

naşterii Mitropolitului Andrei Şaguna, în cadrul căreia a susţinut prelegerea Mitropolitul Andrei 

Şaguna – o viaţă de sfinţenie. 

28 noiembrie 2008 - A participat la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” din Braşov, la 

simpozionul dedicat împlinirii a 200 de ani de la naşterea Mitropolitului Andrei Şaguna. În cadrul 

acestui simpozion a adresat auditoriului un cuvânt de binecuvântare. În aceeaşi zi, a participat la 

Simpozionul Naţional Mitropolitul Andrei Şaguna, promotor şi apărător al demnităţii româneşti, 

organizat Facultatea de Teologie din Sibiu. 

7–14 martie 2009, participare în Ierusalim şi Palestina în cadrul programului Living Letters, cu o 

delegaţie din partea Consiliului Mondial al Bisericilor. 



26–30 aprilie 2009 – susţine la parohia românească din Stockholm (Suedia) conferinţa Sf. Vasile 

cel Mare – dascăl şi ierarh al Ortodoxiei. 

14–16 mai 2009 – participare la Conferinţa Internaţională Relevanţa operei Părintelui Profesor 

Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală. Direcţii noi de cercetare în domeniul doctrinei, 

misiunii si unităţii Bisericii. 

12–16 iunie 2009 – participare în delegaţia P.F. Părinte Patriarh Daniel la o serie de manifestări 

ecumenice şi culturale în Salzburg şi Viena (Austria). 

3 iulie 2009 – deschide la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, jud. Braşov lucrările 

Simpozionului Internaţional de Spiritualitate la care participă monahi din diferite ţări. 

15–18 iulie 2009 - A participat la Lyon, la lucrările celei de-a 13-a Adunări Generale a 

Conferinţei Bisericilor Europene. 

16 octombrie 2009 - A moderat lucrările simpozionului internaţional Însemnătatea vieţii şi 

operei Sf. Vasile cel Mare pentru misiunea şi slujirea Bisericii, ocazie cu care a adresat celor prezenţi 

un cuvânt de binecuvântare în această zi. 

28 octombrie - A participat la şedinţa solemnă a Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: 2009 – 

anul comemorativ-omagial al Sf. Vasile cel Mare şi al celorlalţi sfinţi capadocieni. 

4 noiembrie 2009 - a participat la deschiderea simpozionului 20 de ani fără comunism - 20 de ani 

de libertate, organizat la Academia Evanghelică din Sibiu. 

5 noiembrie 2009 - A prezidat, în aula „Mitropolit Ioan Meţianu” de la Facultatea de Teologie 

din Sibiu, conferinţa preoţească intitulată 650 de ani de la întemeierea Mitropoliei Ţării Româneşti. În 

context, canonizarea unor sfinţi români: Mitropolitul Iachint de Vicina. 

D. Aprecieri pentru activitatea depusă 

În 19 Decembrie 2000- Consiliul Municipal Caransebeş oferă ierarhului titlul de Cetăţean de 

onoare al Municipiului. 

În 29 decembrie 2004 – a primit din partea Preşedintelui României, în cadrul unei festivităţi 

organizate la Secretariatul de stat pentru Culte, medalia Steaua României în grad de Cavaler, pentru 

meritele culturale. 

În 22 februarie 2008 – a primit din partea dlui Adrian Iorgulescu, Ministrul Culturii şi Cultelor, 

Diploma de Onoare şi Trofeul Ministerului Culturii şi Cultelor pentru rolul deosebit avut de 

Mitropolia Ardealului în cadrul anului cultural Sibiu 2007 şi în special în cadrul celei de-a Treia 

Adunări Ecumenice Europene 4-9 septembrie. 

 

Comisia de analiză în vederea conferirii titlului academic de Doctor Honoris Causa 


