Repere biografice
Preafericitul Părinte Dr. DANIEL Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, s-a născut la data de 22 iulie 1951, în satul Dobresti, comuna
Bara, judetul Timiş, ca al treilea copil în familia învatatorului Alexie şi
Stela Ciobotea. Scoala primară a urmat-o în satul natal (1958-1962),
Dobreşti, iar gimnaziul în localitatea Lapuşnic (1962-1966), judeţul Timis. În
perioada 1966 începe cursurile liceale în orasul Buziaş, pe care le
continuă în municipiul Lugoj, la Liceul „Coriolan Brediceanu” (1967-1970).

După absolvirea examenului de bacalaureat se înscrie ca student la
Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu (1970-1974), unde susţine
şi Teza de licenţă în teologie (Noul Testament).

În perioada 1974-1976 frecventează cursurile de doctorat la Institutul
Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti, Secţia Sistematică, sub
îndrumarea Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae. Îşi continuă studiile în
străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de
Ştiinte Umane din Strasbourg (Franţa) şi doi ani la Universitatea „Albert
Ludwig” din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică
(Germania).

În 15 iunie 1979 îşi sustine teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg,
intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd'hui. Essai sur le rapport
entre la théologie et la spiritualité (424 p). Teza a fost pregatită sub
îndrumarea a doi reputaţi profesori francezi: Gerard Ziegwald şi André
Benoît şi a primit calificativul maxim. Devine astfel doctor al Universităţii
din Strasbourg.

O versiune extinsă a acestei teze a fost pregatită sub îndrumarea
mentorului sau, Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae şi a fost susţinută la 31

octombrie 1980 la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti
sub titlul: Teologie şi spiritualitate crestina. Raportul dintre ele şi situatia
actuala.

În urma examenului oral şi a sustinerii tezei, doctorandul Dan-Ilie
Ciobotea a fost declarat Doctor în teologie ortodoxă, de asemenea, cu
calificativul maxim. Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae a spus cu acest prilej:
„Examenul tezei a dovedit Comisiei de examinare ca are în fata sa un
candidat bine pregatit, bine informat şi mai ales patruns de dorinta şi
râvna de a trăi o viaţă teologică de adâncime duhovnicească. Nouă
asemenea oameni ne trebuie, oameni care sa trăiască în învăţătura
Bisericii noastre. Spiritualitatea adevarată a preotului aceasta este: să
trăiască în aşa fel încât sa poată răspunde şi întrebarilor omului de azi, dar
să ramână şi preot adevărat. Cu o preoţime fără cultură teologica şi fără
trăirea demnităţii şi misiunii sublime a preoţiei se va ajunge la
îndepartarea poporului credincios de Biserică.”

În 1987 intra în viata monahala la Mănăstirea Sihastria, Jud. Neamţ, cu
numele Daniel, avându-l ca nas de călugarie pe Prea Cuviosul Părinte
Arhimandrit Cleopa Ilie. Este hirotonit ierodiacon la 14 august 1987 şi
ieromonah la 15 august 1987. În 1988 este hirotesit protosinghel şi numit
Consilier Patriarhal, Director al Sectorului „Teologie Contemporană şi
Dialog Ecumenic”. Tot în anul 1988 devine Conferenţiar la Catedra de
Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti.

Este ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul de
Lugojanul şi este hirotonit arhiereu la 4 martie 1990. La 7 iunie 1990 este
ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.
Întronizarea s-a făcut la 1 iulie 1990. A desfăşurat o bogată activitate
pastoral-misionara, culturală şi social-filantropică în perioada 1990-2008,
în demnitatea de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.
La 12 septembrie 2007 Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în funcţia de
Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, Patriarh

al Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei.
Întronizarea Prefericitului Patriarh Daniel s-a făcut duminică, 30
septembrie 2007, la Catedrala patriarhală din Bucureşti.

