
 
 
 

CV Pr.prof.dr. Ştefan Reşceanu 
 

Subsemnatul Pr.prof.dr. Ştefan Reşceanu sunt născut la data de 2 ianuarie în 
comuna Zănoaga, judeţul Dolj, unde am urmat cursurile Şcolii elementare între anii 
1955-1962. 
 

Între anii 1962-1967, am urmat cursurile Seminarului Teologic din Craiova.În 
perioada anilor 1967-1971, am urmat cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti, unde 
am obţinut titlul de licenţă în teologie cu teza Cunoaşterea lui Dumnezeu, în cadrul 
disciplinei Teologie fundamentală, sub directa îndrumare a Pr. prof. dr. Petru Rezuş. 
 

După absolvirea Institutului Teologic din Bucureşti, în toamna anului 1971, în 
urma unui examen de admitere, am urmat cursurile de doctorat în Teologie, secţia 
Sistematică, specialitatea Istoria Religiilor, sub îndrumarea Pr. prof. dr. Petru Rezuş, 
cursuri absolvite în vara anului 1974. 
 

Din luna august a anului 1974, am fost numit şi am lucrat în cadrul Sfintei 
Arhiepiscopii a Craiovei, la redacţia revistei Mitropolia Olteniei,iar din anul 1977 am fost 
redactor al revistei Mitropolia Olteniei, perioadă în care am desfăşurat o susţinută muncă 
de publicist. 
 

De la data de 1 septembrie 1977, am fost numit profesor la Seminarul Teologic 
din Craiova, unde am depus o activitate deosobită pe plan instructiv-educativ până în anul 
1990. 
 

Începând cu data de 1 aprilie 1977 şi până în februarie 1990 am îndeplinit şi 
funcţia de director al Seminarului Teologic din Craiova, funcţie în care, pe lângă 
activitate didactică, am desfăşurat şi o susţinută activitate administrativă. Astfel am 
continuat lucrările de construcţie şi de dotare în pavilionul adminstrativ al Seminarului, 
împreună cu biblioteca pe care am dotat-o cu toate cele necesare: cărţi, reviste, birouri, 
rafturi. 
 

Tot în calitate de director am participat la toate întrunirile inter-teologice care se 
desfăşurau în cadru Facultăţilor de Teologie din Bucureşti, Sibiu şi Cluj. 
În anul 1979 am fost hirotonit diacon şi am slujit la Catedrala Sfântul Dumitru din 
Craiova până în anul 1980 când am fost hirotonit preot. 
 

Din anul 1982 am fost numit preot paroh al parohiei Lunca Jiului, unde în anul 
1989 am mărit biserica ce devenise neîncăpătoare, fără aprobările care nu se dădeau, am 
pictat-o fiindcă nu era pictată şi am înzestrat-o cu mobilier nou. Din primăvara anului 
1990 s-a făcut slujba de resfinţire când am primit şi rangul de iconom stavrofor. 
 



Am îndeplinit, de asemenea, între anii 1990-1994, în cadrul Sfintei Arhiepiscopii 
a Craiovei şi funcţia de Inspector bisericesc, precum şi coordonarea învăţământului 
religios în şcoală. 
 

Am făcut parte odată cu înfiinţarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, 
în cadrul Universităţii, din grupul ce a pregătit începuturile atât de dificile, predând din 
anul universitar 1992-1993 ore de curs la disciplina Istoria Bisericească Universală, din 
postul de lector. 
 

Din anul universitar 1994-1995 am fost numit prin concurs pe postul de lector, 
poziţia numărul 8 din statul de funcţiuni la disciplinele Istoria şi Filosofia Religiilor şi 
Istoria Bisericească Universală, la Facultatea de Teologie din Craiova. 
 

În anul 1998 am obţinut titlul de doctor în teologie cu lucrare Filosofie şi Religie 
în opera lui Dimitrie Cantemir, titlu confirmat ulterior de Ordinul Minsterului 
Învăţământului în acelaşi an. 
 

Din luna februarie 2000 am fost recunoscut în postul de conferenţiar, poziţia 8, 
din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova. 
 

De la înfiinţarea Facultăţii de Teologie am coordonat întocmirea şi susţinerea 
lucrărilor de seminar, am condus şi coordonat peste 120 de teze de licenţă la disciplina 
Istoria şi Filosofia Religiilor şi am participat, de asemenea, ca referent la susţinerea a 
peste  20 de teze de doctorat la Facultate de Teologie din Bucureşti susţinute la Istoria şi 
Filosofia Religiilor. 
 

În urma alegerilor cadrelor de conducere din Universitate, am fost ales prin vot 
secret, Decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, demnitate în care am depus 
o susţinută activitate didactică dar şi administrativă contribuind la îmbunătăţirea 
condiţiilor de desfăşurare a activităţii studenţilor cât şi a profesorilor şi a cadrelor 
administrative. 
 

Pe lângă întrunirile inter-teologice, am luat parte şi la activităţi ecumenice ale 
Bisericii Ortodoxe Române, întruniri locale cât şi intrenaţionale precum Adunarea 
Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericii –Harare decembrie 1998.  
 

Conform decretului 39 din 7 februarie 2004 (Decretul 39/2004)  mi-a fost conferit 
Ordinul Meritul Cultural.  
 

Din anul 2006 am fost recunoscut în postul de profesor, din cadrul Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Craiova. 
 

 
 

 
 



LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE 
 
1. Concepţia despre desăvârşire în învăţătura principalelor religii şi importanţa ei pentru 
dialogul interreligios, în revista Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, anul 1974, pag. 945-956; 
2. Concepţia islamică despre creştinism şi dialogul interreligios, în revista Ortodoxia, nr. 
2, anul 1974, pag. 364-372; 
3. Despre concepţia yoga, în revista Ortodoxia, nr. 4, anul 1973, pag. 687-692; 
4. Temeiuri pentru dialogul interreligios, în revista Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, anul 
1974, pag. 25-35; 
5. Credinţa daco-romană în dacia Malvensis şi pătrunderea creştinismului în aceste părţi, 
în revista Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, anul 1976, pag. 50-56; 
6. Începuturile creştinismului pe teritoriul patriei, în Analele Universităţii din Craiova, 
seria Teologie, anul I, nr.1, 1996, pag. 44-48; 
7. Viaţa religioasă şi culturală de la Sucidava şi împrejurimi (sec. I-XIV), în revista 
Mitropolia Olteniei, nr. 4-6, anul 1979, pag. 283-290; 
8. Dreptul omului la viaţă, după morala creştină, în revista Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 
anul 1975, pag. 196-202; 
9. De la populaţia romanizată la vlahii balcanici, în revista Mitropolia Olteniei, nr.3-4, 
anul 1976, pag. 73-75; 
10. Mărturii despre Răscoala din 1907 existente în biserica din Almăj-Dolj, în revista 
Mitropolia Olteniei, nr. 1-3, anul 1977, pag. 47-50; 
11. Despre Taina Mirungerii, în Îndrumătorul bisericesc,nr. 6-8, anul 1990, pag. 146-153; 
12. Despre cinstirea Sfintelor icoane, în Înrumătorul bisericesc, în revista Mitropolia 
Olteniei, nr. 5, anul 1988, pag. 103-109; 
13. Manuscrisul românesc Hora Plevnei, din Biblioteca Mitropoliei Olteniei, în revista 
Mitropolia Olteniei, nr. 4-6, anul 1977, pag. 393-397; 
14. Umanismul la Dimitrie Cantemir, în revista Mitropolia Olteniei, nr. 3-6, anul 1995, 
pag. 85-89; 
15. Influenţa Ortodoxiei greceşti în Ţările Române în secolele XVII-XVIII, în revista 
Mitropolia Olteniei, nr. 3-6, mai-decembrie 1996, pag. 52-57; 
16. Dimitrie Cantemir apărător al culturii bizantine, în Analele Universităţii din Craiova, 
seria Teologie, anul II, nr. 2, 1997, pag. 37-40; 
17. Influenţa Ortodoxiei asupra gândirii lui Dimitrie Cantemir, în revista Mitropolia 
Olteniei, nr. 1-2, anul 1999, pag. 6; 
18. Rolul şi importanţa Academiei Patriarhale din Constantinopol şi al şcolilor domneşti 
de la Iaşi, de la Târgovişte, şi de la Bucureşti, pentru viaţa culturală religioasă din 
secolele XVI-XVII, în Analele Universităţii din Craiova, nr. 4, anul 1999.  
 

 
CĂRŢI PUBLICATE 
 
1. Ortodoxie şi gândire religioasă în opera lui Dimitrie Cantemir, în editura Sitech, 
Craiova, 1999, pag. 174; 
2. Creştinism şi Islamism în opera lui Dimitrie Cantemir, în editura Sitech, Craiova, 
1999, pag. 257; 
3. Mesopotamia –Istorie, cultură, religie, în editura Sitech, Craiova, 2000, pag. 175; 



 
 

TEZE DE DOCTORAT 
 
1. Filosofie şi religie în opera lui Dimitrie Cantemir, 207 pag, susţinută în luna iunie 
1998, la Facultatea de Teologie Bucureşti. 


