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C U R R I C U L U M    V I T A E  

(Arhim. Conf. dr. Teofil Cristian Tia) 
 

1. Data şi locul naşterii, studii, specializări şi titluri  

Subsemnatul, arhim. Teofil (Cristian) Tia, m-am născut la 12 noiembrie 1971 în 

oraşul Ocna-Mureş din judeţul Alba. Am urmat 10 clase (profil Electrotehnică) la Liceul 

„Petru Maior” din oraşul natal. Zece clase erau atunci obligatorii pentru admiterea la 

Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca, pe atunci şcoală cu program de 5 

ani. L-am absolvit în promoţia 1988-1992, prin comasarea anului III cu IV. Ulterior am 

absolvit şi Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Şaguna” (1992-1996) a 

Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.  

Am studiat timp de 4 ani la Padova, în Italia, graţie unei burse de studiu oferite la 

solicitarea Înaltpreasfinţitului Andrei Andreicuţ – Arhiepiscopul (de atunci) de Alba Iulia, 

prin Centrul Eparhial albaiulian, de către Arhiepiscopul de Padova, Sua Eccellenza 

Reverendissima †Antonio Mattiazzo. Am urmat, între anii 1996-2000, în regim „la zi”, 

cursurile de la Institutul Post-Universitar de Teologie Pastoral-Misionară din Padova 

(Università degli Studi di Milano). Sunt Master (specializarea: Teologie Pastoral-Misionară) al 

acestui institut. Paralel cu stagiul de pregătire a doctoratului în România (începând cu luna 

iulie 1996) am urmat şi cursurile de Teologie Sistematică ale Facultăţilor de Teologie 

„San Gregorio Barbarigo” şi „San Antonio Dottore” din Padova (1996-1997).  

Mi-am încheiat studiile în Italia cu teza: „Chiesa e Cultura nella pastorale italiana 

contemporanea”, realizată sub coordonarea ştiinţifică a Pr. Prof. univ. dr. Docent Luigi 

Sartori, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Teologilor Catolici din Italia (A.N.T.C.I.). În 

afara programului de pregătire a tezei, am urmat cursurile unor profesori de la Institutul de 

Studii Ecumenice din Veneţia, de la Universitatea „Galileo Galilei” din Padova 

(Facultatea de Sociologie şi Facultatea de Psihologie) (Prof. Giuseppe Dal Ferro, 

Roberto Giraldo, Giovanni Cereti, Yannis Spiteris, Tecle Vetrali, Alceste Catella, Bruno 

Seveso, Giuseppe Sovernigo, Aldo Natale Terrin, Giorgio Bonaccorso, Sabino Acquaviva 

etc.) şi de la Institutul de Liturgică  Pastorală „Santa Giustina” din Padova. 

În anul 2001 am obţinut titlul de „Doctor în Teologie” la Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu, teza fiind realizată sub îndrumarea părintelui prof. univ. dr. Ion Bria de 

la Geneva (titlul tezei: „Exegeza religiei în misiologia occidentală contemporană”). 
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 2.  Funcţii didactice (profesionale) şi locuri de muncă 

Începând din anul 2000 am predat cursul la disciplina Teologie Pastorală la 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi am 

condus seminariile de Psihologie Pastorală şi Psihoterapie Pastorală corespunzătoare 

acestei discipline. În anul 2002 am susţinut examenul de lector (titular) pentru disciplina 

Teologie Pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia. Începând cu 1 octombrie 2006 am fost conferenţiar la Facultatea de 

Teologie din Alba-Iulia (titlu obţinut prin Ordinul Ministrului nr. 4869/07 august 2006). 

Ulterior m-am transferat la Cluj-Napoca.  

Am fost implicat şi în administraţia universitară: în intervalul 2004-2008 am fost 

Secretar Ştiinţific al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, iar între 2008-2012 

am fost Prodecanul acestei Facultăţi. Tot din anul 2000 am fost încadrat şi ca Secretar 

Eparhial/Director de Cabinet/Cancelar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba-

Iulia, funcţie exercitată până la 1 noiembrie 2011. Funcţia m-a ajutat enorm la accentuarea 

dimensiunii pragmatice a discursului universitar, la urmărirea parcursului şi a evoluţiei în 

viaţă a absolvenţilor învăţământului universitar şi la interacţiunea cu absolvenţii noştri după 

plecarea lor în parohie.  

În data de 25 Decembrie 2000 am fost hirotonit preot de Înaltpreasfinţitul Andrei 

Andreicuţ, Arhiepiscopul Alba-Iuliei de atunci, pentru Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, 

iar după un an am intrat în cinul monahal cu numele de „Teofil”. În anul 2002, în urma 

unei decizii sinodale, am fost hirotesit arhimandrit. M-am axat în cercetarea ştiinţifică pe 

Teologia Pastorală fundamentată dogmatic-misiologic. Menţionez următoarele 

subdomenii de competenţă: Psihologia Pastorală, Psihoterapia Pastorală, Sociologia 

Pastorală, Antropologia Pastorală şi Culturală, Medicina Pastorală şi Pastorala 

Ecumenică. 

Din data de 1 noiembrie 2011 sunt Duhovnic la Facultatea de Teologie Ortodoxă 

din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (pe un post bugetat de Mitropolia 

Clujului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului) şi (de la 1 aprilie 2013) titular al 

Catedrei de „Teologie Pastorală” (Consiliere Pastorală, Psihoterapie Pastorală, Psihologie 

Pastorală, Antropologie Pastorală) de la aceeaşi Facultate. 
 

3. Activitatea ştiinţifică şi extradidactică 

Din activitatea publicistic-ştiinţifică (conform anexei – lista lucrărilor publicate) 

menţionez publicarea a 17 cărţi (13 de autor unic, 2 în colaborare cu P. S. †Gurie Georgiu 

de la Universitatea din Craiova (şi ulterior Alba Iulia) şi două cu Psihologul Lect. Dr. Maria 

Dorina Paşca (de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş), 80 de studii 

ştiinţifice (între care 5 traduceri de studii ştiinţifice publicate în volumele unor simpozioane 

internaţionale), 50 de articole de cultură şi spiritualitate, de popularizare (în Revista 

Credinţa străbună – Alba Iulia, Lumină Lină – Padova, Vestitorul Ortodoxiei – Bucureşti, 

Unirea – Alba-Iulia; Logos – Craiova; Porunca iubirii – Sibiu etc.).   

La Radioul „Reîntregirea” din Alba-Iulia am fost redactor şi realizator al 

Emisiunii „Inteligenţa credinţei. Vocaţia mistică a intelectualului autentic” timp de 

aproximativ 7 ani. La Radioul „Renaşterea” Cluj-Napoca sunt redactor şi realizator al 

emisiunii „Ortodoxia – Fântâna Vieţii”, difuzată Duminica, între orele 21.00-22.00. La 



 3 

Editura „Reîntregirea” Alba Iulia, sunt iniţiatorul şi coordonatorul Colecţiei „Pastorală 

misionară/Misiologie pastorală, în care au apărut până acum 25 de numere. 

Am participat în calitate de teolog expert la derularea grantului „Acasă, în Europa” 

realizat de „Filantropia Ortodoxă” în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din 

Alba-Iulia şi cu Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. 

Am fost consultantul de specialitate la alcătuirea manualelor de religie pentru 

liceu, clasele a IX-a şi a X-a, aprobate de Sfântul Sinod al B. O. R. şi de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, apărute la Editura „Dacia”, Cluj-Napoca, 2002.  

Am activat ca redactor al Revistei „Altarul Reîntregirii” a Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Categoria B+, 

CNCSIS), membru în comitetul de redacţie al Editurii „Reîntregirea” Alba Iulia, 

membru în Colegiul de Redacţie al Revistei „Annales Universitatis Apulensis. Series 

Theologica”, şi – pentru un anumit interval – şi redactor corespondent al Revistei Studii 

Teologice (Revista facultăţilor de teologie din Patriarhia Română); colaborator permanent 

al ziarului Credinţa străbună, organul de presă al Arhiepiscopiei de Alba Iulia şi redactor-

şef al Suplimentului Universitar „Reîntregirea Excelsior” al Centrului de Cercetare în 

Pedagogie Pastorală şi Psihoterapie Ortodoxă Alba-Iulia.  

Am fost coordonatorul şi îngrijitorul de ediţie al volumelor simpozioanelor 

internaţionale Violenţă în numele lui Dumnezeu? Un răspuns creştin (1), Biserica în era 

globalizării (2), Spiritualitate şi consumism în Europa Unită (3), Omul de cultură în faţa 

descreştinării (4), Identitate creştină şi dialog în noul context european (5) Cosmosul, 

între frumos şi apocaliptic. Un recurs etic asupra ecologiei (6), Sensul vieţii, al suferinţei 

şi al morţii (7), Invasion of non-values in a multimedia word – 2010 (Invazia non-

valorilor într-o lume multimedia), apărute la Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, în anii 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 şi 2010 precum şi al volumului bilingv 

Uniti nella sequela di Cristo. Testimonianze dalla tradizione ortodossa rumena e dall 

tradizione francescana – 2008. Am fost secretarul şi responsabilul cu organizarea a 10 

simpozioane internaţionale; de asemenea, al celui de al III-lea congres ecumenic mondial 

franciscan, care a avut loc la Mănăstirea Râmeţ.  

Am înfiinţat Institutul de (cercetare în) Pedagogie Pastorală şi Psihoterapie 

Ortodoxă de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, devenit ulterior parte 

integrantă a Centrului de Studii Inter-Religioase şi de Psihopedagogie Creştină. Sunt 

director de program în cadrul Direcţiei de Cercetare „Psihologie Pastorală” din cadrul 

acestuia. 

Sunt membru fondator al OSLB Alba (Organizaţia Studenţilor şi a Liceenilor 

Basarabeni din România) şi al ANCPR (Asociaţia Naţională a Consilierilor Pastorali din 

România). De asemenea, sunt membru supleant în Consistoriul Superior Bisericesc 

Monahal de la Patriarhia Română, ca reprezentant al Mitropoliei Clujului, Maramureşului 

şi Sălajului. 

Preocupările actuale/priorităţile: tipărirea unui ghid practic pentru preoţi de 

psihoterapie pastorală, a unui manual de Psihoterapie Pastorală Ortodoxă şi a unui tratat 

de psihologie pastorală realizat în colaborare cu psihologii clujeni, cu accent pe 

componenta cognitiv-comportamentală (agreată la Cluj-Napoca). 
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Crochiu academic:  
 

 80 de studii ştiinţifice, din care 20 la simpozioane internaţionale; 

 50 conferinţe publice universitare;  

 50 articole de popularizare;  

 60 broşuri didactice universitare; 

 Iniţiator şi coordonator al Colecţiei „Pastorală Misionară/Misiologie Pastorală de la Editura 

„Reîntregirea” (până în prezent au apărut în colecţie 23 numere);  

 Expert teolog la Grantul Comisiei Europene „Acasă, în Europa” implementat în parteneriat cu 

„Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia;  

 Consultant de specialitate al manualelor de religie pentru liceu, clasele a IX-a şi a X-a, 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Editura „Dacia”, Cluj-Napoca, 2002.  

 Membru în comitetul de redacţie al Editurii „Reîntregirea” Alba Iulia (Categoria B, CNCSIS); 

 Redactor realizator la Radio Reîntregirea, de-a lungul a 7 ani, a Emisiunii „Inteligenţa Credinţei. 

Vocaţia religioasă a intelectualului autentic”; la Radio „Renaşterea” Cluj-Napoca, sunt redactor şi 

realizator al Emisiunii „Ortodoxia – fântâna vieţii”, difuzată Duminica, între orele 21.00-22.00.  

 Coordonator şi editor a X volume de simpozioane internaţionale teologice de la Alba Iulia în 

intervalul 2001-2009 (un volum la congresul monahal franciscan mondial);  

 Organizator al celei de-a III-a ediţii a Congresului Internaţional Monahal Ecumenic 

Franciscan „Uniti nella sequela di Cristo”. Testimonianze dalla tradizione ortodossa rumena e dall 

tradizione francescana”, Vicenza-Rimet, 2008, cu participare universitar-monahală din 6 ţări;  

 Director de program al Direcţiei de Cercetare „Psihoterapie Pastorală” din cadrul Centrului de 

Studii Interreligioase şi de Psihopedagogie Pastorală” din Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-

Iulia. 

 Membru supleant în Consistoriul Superior Bisericesc Monahal de la Patriarhia Română, ca 

reprezentant al Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului. 

  
4. Alte date (responsabilităţi, observaţii):  

 Limbi cunoscute: italiana şi franceza – foarte bine; engleza – mediu;  

 Experienţă în materie de biblioteconomie şi bibliologie (bibliotecar al Seminarului Teologic 

Ortodox Român din Cluj-Napoca în perioada studiilor şi temporar, la Biblioteca Facultăţii de 

Teologie Ortodoxă din Alba Iulia).  

 Referinţe, aprecieri şi evaluări: Dicţionarul Personalităţilor din Judeţul Alba (Radu Gligor, 

Edit. „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2003, p. 521-522) şi Ghidul personalităţilor din judeţul Alba 

(editat de Consiliul Judeţean Alba, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural 

Alba, coordonat de Mioara Pop, Director al Bibliotecii Judeţene Alba), ed. Altip, Alba Iulia, 

2003, p. 330-331; Alba Iulia: întâiul dicţionar fără sfârşit (Coordonatori: Ion Mărgineanu, 

Daniela Barb Floroian, Cornel Petru Comşa), Edit. Altip, Alba Iulia, 2004, pag. 114-116, 

Enciclopedia Personalităţilor din România, p. 243.  

 Premiile, diplomele şi distincţiile existente sunt inventariate în dosar, în format electronic.  

 

Cluj Napoca, 1 octombrie 2013 

 

Arhim. Conf. univ. dr. Teofil (Cristian) Tia 

 


