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Conf. univ. dr. pr. Ştefan Lupu 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 
Nume 
 
Adresă 
 
 
Telefon 
Fax 
E-mail 
 
Naţionalitate 
 
Data naşterii 
 

 
 
LUPU, ŞTEFAN 
 
Văscăuţeanu, 6 
700462 IAŞI, ROMÂNIA 
 
0232-276.132; 0744-811625 
0232-211.476 
slupu@itrc.ro 
 
Română 
 
09 iunie 1966 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi adresa angajatorului 
 
 
 
*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
*Funcţia sau postul ocupat 
 
 
*Principalele activităţi şi 
Responsabilităţi 
 

 
 
2013 – 2020 
 
Universitatea Al. I. Cuza din Iași 
Facultatea de Teologie Romano-Catolică,  
B-dul Carol, 11, 700506 Iaşi 
 
Învăţământ de grad superior şi cercetare 
 
 
Decan al Facultății de Teologie Romano-
Catolică (decizia nr. 981/23.08.2016) 
 
Conferențiar universitar (decizia nr. 
785/02.09.2013) 
– activităţi de predare-învăţare,  
– profesor de teologie dogmatică 
– coordonare activităţi aplicative şi de 
cercetare ştiinţifică 
– membru în comisii de doctorat 
– membru în comisii pentru acordarea de grad 
didactic 
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EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi adresa angajatorului 
 
 
*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
*Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 

 
 
2011 – 2020 
 
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaşi 
Văscăuţeanu, 6, 700462 IAŞI 
 
Învăţământ de grad universitar, formarea 
viitorilor preoți 
 
 Prefect de studii (decretul nr. 

1902/21/09.2011) 
 Conferenţiar universitar (ordinul 

ministrului, nr. 4472/12.07.2010; decizia 
nr. 50/02.09.2010) 

 Director al Editurii „Sapientia” (2001- 
 Coordonator al Comisiei liturgice din 

cadrul Episcopiei Romano-Catolice Iaşi 
(2000-) 
 

– coordonarea activităţii academice,  
– profesor de teologie dogmatică 
– membru în consiliul formatorilor viitorilor 
preoţi,  
– gestionarea bugetelor, 
– redactarea, editarea şi tehnoredactarea 
cărţilor publicate 

  
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi adresa angajatorului 
 
 
*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
*Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
 
 
 
 
*Principalele activităţi şi 
Responsabilităţi 
 

 
 
2010-2020 
 
Episcopia Romano-Catolică de Iaşi 
Bd-ul Ştefan Cel Mare, 26, 700064 Iaşi 
 
Cult religios 
 
 
 Vicar episcopal, Secţiunea pentru 
Cultură şi Dialog ecumenic din cadrul Curiei 
diecezane Iaşi (decretul nr. 2127/22.10.2010; 
reînnoit: decretul nr. 1189-2/10.06.2016)  
 Preşedintele Departamentului de 
cercetare Istorică din cadrul Episcopiei 
Romano-Catolice de Iaşi (decret nr. 
2128/22.10.2010; reînnoit: decretul nr. 1189-
2/10.06.2016) 
 
Coordonarea Secţiunii pentru Cultură şi 
Dialog ecumenic din cadrul Curiei diecezane 
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Iaşi 
Coordonarea Departamentului de cercetare 
istorică din cadrul Episcopiei Romano-
Catolice de Iaşi 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi adresa angajatorului 
 
 
*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
*Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 
2001 – 2011 
 
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaşi 
Văscăuţeanu, 6, 700462 IAŞI 
 
Învăţământ de grad universitar 
 
 
 Conferenţiar universitar (ordinul 

ministrului, nr. 4472/12.07.2010; decizia 
nr. 50/02.09.2010) 

 Vice-Rector (decretul nr. 
2101/01.10.2001-01.10.2011)  

 Prefect de studii (01.10.2001-01.10.2006)  
 Lector universitar (decizia nr. 

586/27.09.2005) 
 Director al Editurii „Sapientia” (2000- 
 Coordonator al Comisiei liturgice din 

cadrul Episcopiei Romano-Catolice Iaşi 
(2001-) 

 Profesor asociat la Facultatea de Teologie 
Romano-Catolică din cadrul Universităţii 
„Al.I.Cuza” din Iaşi (2002-) 
 

– coordonarea activităţii academice,  
– profesor de teologie dogmatică şi 
metodologie 
– membru în consiliul formatorilor formării 
viitorilor preoţi,  
– gestionarea bugetelor, 
– redactarea, editarea şi tehnoredactarea 
cărţilor publicate 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi adresa angajatorului 
 
 
*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
*Funcţia sau postul ocupat 

 
 
2005-2010 
 
Episcopia Romano-Catolică de Iaşi 
Bd- Ştefan Cel Mare, 26, 700064 Iaşi 
 
Cult religios 
 
 
 Vicar episcopal, Secţiunea pentru 
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*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Cultură şi Dialog ecumenic din cadrul Curiei 
diecezane Iaşi (decretul nr. 1187/16.05.2005)  
 Preşedintele Departamentului de 
cercetare Istorică din cadrul Episcopiei 
Romano-Catolice de Iaşi (decret nr. 
1210/16.05.2005) 
 
Coordonarea Secţiunii pentru Cultură şi 
Dialog ecumenic din cadrul Curiei diecezane 
Iaşi 
Coordonarea Departamentului de cercetare 
Istorică din cadrul Episcopiei Romano-
Catolice de Iaşi 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi adresa angajatorului 
 
*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
*Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
 
 
 
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 
1999-2001 
 
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaşi 
 
Învăţământ de grad universitar 
 
 
 Asistent universitar (decizia nr. 
2152/18.10.1999) 
 Prefect de disciplină (decizia nr. 
2152/18.10.1999) 
 Director Editura „Sapientia” (2000- 
 
– membru în consiliul formatorilor viitorilor 
preoţi 
– asistent la catedra de teologie dogmatică 
– editarea şi tehnoredactarea cărţilor publicate 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi adresa angajatorului 
 
 
*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
*Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
 
 
 

 
 
1992-1994 
 
Episcopia Romano-Catolică de Iaşi 
Bd- Ştefan Cel Mare, 26, 700064 Iaşi 
 
Cult religios 
 
 
 Vicar parohial (decret nr. 
0627/25.07.1992) 
 Preparator la catedra de teologie 
dogmatică a Facultăţii de Teologie Didactică 
Romano-Catolică din cadrul Institutului 
Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi 
(1992) 
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*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Secretar la Liceul catolic din Bacău 
(decret nr. 1208/30.09.1993) 
 Profesor de religie şi limbă latină la 
Liceul catolic din Bacău (decret nr. 
1208/30.09.1993) 
 Preşedinte al Organizaţiei „Familia 
Kolping” (1993-1994) 
 Membru în consiliul de redacție al 
revistei „Lumina creştinului” (1992-1994) 
 
– colaborator parohial la Bacău 
– activităţi educative şi pastorale cu copiii şi 
tinerii din parohia Bacău 
– activităţi didactice preuniversitare şi 
universitare: religie şi limba latină la Liceul 
Catolic şi Teologie dogmatică la Facultatea de 
teologie 
– coordonarea activităţilor sociale desfăşurate 
de Organizaţia „Familia Kolping” 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  
realizat formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 

 
 
1994-1999 
 
Universitatea Pontificală Gregoriana 
Facultatea de Teologie 
Roma - Italia 
 
 
Ştiinţe umaniste, Cercetare şi Învăţământ 
 
 
Master în teologie (1996)  
Doctorat în teologie (1999) 
 
Studii postuniversitare 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  
realizat formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 

 
 
1986-1992 
 
Institutul Teologic Romano-Catolic de 
grad universitar Iaşi 
 
 
 
Teologie romano-catolică pastorală / Preot 
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*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 

Licenţa în teologie romano-catolică pastorală 
 
Studii superioare 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 
 
Dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care 
nu sunt recunoscute neapărat printr-un 
certificat sau o diplomă 
 
 
 
 
 
Limba maternă 
 
Limbi străine cunoscute 
abilitatea de a citi 
abilitatea de a scrie 
 
abilitatea de a vorbi 
 
 
Aptitudini şi competenţe artistice 
 
 
 
 
Aptitudini şi competenţe sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aptitudini şi competenţe organizatorice 
 
 
 
Aptitudini şi competenţe tehnice 

 
 
 
Aptitudini şi competenţe în domeniul 
comunicării mediatice (jurnalism),  
în domeniul informaticii (lucrul pe 
calculator),  
în domeniul lingvistic (traduceri din limba 
franceză, germană, italiană şi latină în limba 
română). 
 
Româna 
 
Franceza, italiana, germana, latina, – foarte 
bine, engleza – bine 
Franceza, italiana, germana – foarte bine, 
engleza, latina, – bine. 
Franceza, italiana, germana – foarte bine, 
engleza, latina, – bine. 
 
Aptitudini şi competenţe muzicale dezvoltate 
în contextul activităţii de cult religios;  
aptitudini şi competenţe literare manifestate în 
contextul activităţii publicistice. 
 
– aptitudini şi competenţe de relaţionare şi 
organizare socială întrucât locuiesc şi 
muncesc împreună cu alte persoane, 
– am avut funcţia de vicar parohial,  
– am obţinut titlul de conferenţiar universitar,  
– am avut funcţia de vice-rector, prefect de 
studii al Institutului Teologic Romano-Catolic 
Iaşi și acum de decan al Facultății de Teologie 
Romano-Catolică, unde comunicarea şi 
activitatea în echipă sunt esenţiale. 
– am funcţia de vicar episcopal, coordonator 
al Secţiunii pentru Cultură şi Dialog 
Ecumenic din cadrul Episcopiei Romano-
Catolice de Iaşi 
 
Aptitudini şi competenţe organizatorice 
dezvoltate în cadrul activităţii de coordonare a 
unor lucrări colective cu caracter literar, 
ştiinţific, spiritual. 
Şofer categoria B, operator pe calculator. 
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Permis de conducere 
 
Alte aptitudini şi competenţe 
 

Deţin permis de conducere din 1992. 
 
Aptitudini şi competenţe în identificarea şi 
promovarea unor vocaţii speciale (religioase, 
literare, filozofice, teologice, muzicale) 
dobândite în timpul activităţii pastorale şi 
didactice. 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 

Activitate publicistică. 
 Autor a 9 cărţi ca autor unic, 5 cărți 

coordonator, 3 cărți ca editor, 8 capitole în 
cărți, 34 cărţi traduse (singur și în 
colaborare) şi 36 studii ştiinţifice. 

 Colaborator la emisiuni radio și tv pe teme 
religioase.  

 Membru în colectivului redacţional al 
revistei de teologie „Dialog teologic” (din 
1999), am coordonat redactarea şi editarea 
a 42 de numere ale revistei (revista are 
două numere pe an). 

 Director al Editurii „Sapientia” (din 
2000), unde am publicat ca redactor circa 
700 de cărţi. 

 Coordonator al Comisiei liturgice din 
cadrul Episcopiei Romano-Catolice Iaşi 
(din 2001): am lucrat la traducerea şi 
publicarea Lecţionarelor (6 vol.), 
Ritualurilor (11 vol.), Liturgiei orelor (4 
vol.), Liturghierului (2 vol.).  

 Director al Departamentului de 
Cercetare Istorică de pe lângă Episcopia 
Romano-Catolică Iaşi (2005-2020), am 
coordonat publicarea revistei „Buletin 
istoric” (revista are un număr pe an) 

 
Activitate didactică. 
Preparator universitar din 1992 
Asistent universitar din 1999. 
Lector universitar din 2005. 
Conferenţiar universitar din 2010. 
Coordonator a 36 lucrări de master în 
teologie. 
 
Titluri onorifice. 
Diploma şi crucea sinodală a Episcopiei 
romano-catolice Iaşi în 2005. 
Diplomă de merit din partea Episcopiei 
Romano-Catolice de Iaşi în 2012. 
Diploma de merit și crucea Anton Durcovici 
din partea Episcopiei Romano-Catolice de 
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Iași în 2014. 
Diploma de Excelență din partea Episcopiei 
Romano-Catolice de Iași și a Facultății de 
Teologie Romano-Catolică în 2016. 
 
Participare la cursuri de formare 
permanentă 
 
- 22-24 septembrie 2004: „Insegnare 
teologia oggi. 1. Le scienze bibliche, 
storiche e patristiche” organizat de 
Universitatea Pontificală din Lateran (Roma, 
Italia) 
- 20-22 septembrie 2006: „Insegnare 
teologia oggi. 2. Teologia fondamentale e 
scienze della religione” organizat de 
Universitatea Pontificală din Lateran (Roma, 
Italia) 
- 22-24 septembrie 2008: „Insegnare 
teologia oggi 3. Gesù Cristo rivelatore di 
Dio e dell'uomo” organizat de Universitatea 
Pontificală din Lateran (Roma, Italia) 
- 15-17 septembrie 2010: „Insegnare 
teologia oggi. 4. Dall’ordo credendi all’ordo 
agendi” organizat de Universitatea 
Pontificală din Lateran (Roma, Italia) 
- 12-14 septembrie 2012: „Insegnare 
teologia oggi. 5. «Ecclesia Mater et 
Magistra» tra Lex orandi et Ecclesiae 
Ordo” organizat de Universitatea Pontificală 
din Lateran (Roma, Italia) 
- 22-24 septembrie 2014: „Insegnare 
teologia oggi. 6. Il Concilio Vaticano II a 
cinquant’anni. Questioni aperte e 
prospettive” organizat de Universitatea 
Pontificală din Lateran (Roma, Italia) 
– 30 noiembrie – 1 decembrie 2015: „Il 
Concilio Lateranense IV 800 anni dopo” 
organizat de Universitatea Pontificală din 
Lateran (Roma, Italia) 
- 18-19 octombrie 2017: „Passione per Dio. 
Spiritualità e Teologia della Riforma a 500 
anni al suo albeggiare”, organizat de 
Universitatea Pontificală din Lateran (Roma, 
Italia) 
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Informații suplimentare 

 

ANEXE 
 

1. Lista completă a lucrărilor publicate 
2. Lista cu lucrările de master în teologie 
coordonate 
3. Lista site-urilor web create 
4. Lista simpozioanelor naționale sau 
internaționale organizate 
5. Lista proiectelor de cercetare 

 
 

Iaşi, 15.05.2020 

Semnătura: 

conf. univ. dr. pr. Ştefan Lupu 


