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Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. NIFON MIHĂIŢĂ s-a născut la 05.01.1944, în 

comuna Creţeşti - Vidra, judeţul Giurgiu, ca al treilea fiu al lui Anghel şi al Mariei Mihăiţă, primind la botez 
numele de Nicolae. 

A urmat cursurile şcolii generale din comuna natală între anii 1951-1959, apoi cursurile Seminarului 
Teologic din Bucureşti, între anii 1959-1964. 

A fost admis la Facultatea de Teologie a Institutului Universitar din Bucureşti, pe care a absolvit-o în 
anul 1968, prezentându-se la examenul de licenţă cu lucrarea intitulată „Aspecte noi în eclesiologia 
ortodoxă contemporană” şi obţinând calificativul „excepţional”. 

A urmat cursurile de doctorat, între anii 1968-1971, având ca specializare Vechiul Testament şi Limba 
Ebraică. În vederea elaborării tezei de doctorat, a urmat, între anii 1971-1974, studii post-universitare de 
specialitate biblică şi de teologie, în general, la Universitatea din Londra - King’s College, la  Oxford, la 
Colegiul Anglican din Ierusalim-Israel (1972), la Universitatea din  Geneva-Elveţia (1977-1978) şi la 
Universitatea Catolică „St. Paul” din Ottawa-Canada (1981). 

După echivalarea studiilor post – universitare, a devenit doctor în teologie, la Universitatea din Oradea, 
în Studii Biblice, cu susţinerea lucrării „Cartea lui Mihea: teologie şi exegeză”, în anul 1994, sub îndrumarea 
Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Abrudan. 

Pe lângă aceste studii de specializare post – universitară la Bucureşti, Londra, Oxford, Ierusalim şi 
Geneva, a îndeplinit şi unele funcţii didactice şi administrative: între 1967-1970 - pedagog şi profesor la 
Seminarul Teologic din Bucureşti; între 1970-1975 - secretar de redacţie al publicaţiei „Altarul”, almanahul 
teologic şi bisericesc al Parohiei Ortodoxe Române din Londra, unde a publicat diferite articole, recenzii şi 
reportaje. Ca redactor responsabil al revistei oficiale a Patriarhiei Române „ROC-Romanian Orthodox 
Church News”, în limbile engleză şi franceză, între 1986-1992, a publicat editoriale şi alte materiale. 

A fost tuns în monahism şi închinoviat la Mănăstirea Cernica, la data de 8 mai 1980, primind numele de 
Nifon. Pe 15 mai, acelaşi an, este hirotonit ieromonah, iar pe 16 iulie a primit rangul de arhimandrit, cu 
îmbisericire la Mănăstirea Antim din Bucureşti. 

Începând cu 1 decembrie 1982, a deţinut funcţia de consilier patriarhal la Sectorul de Relaţii Externe 
Bisericeşti, iar, în paralel, i s-a încredinţat stăreţia Mănăstirii Antim, începând cu 1 februarie 1983. 

La 30 septembrie 1985, este ales episcop-vicar patriarhal, acordându-i-se totodată şi rangul de arhiereu, 
cu titlul de „Ploieşteanul”, iar pe 24 noiembrie 1985 este hirotonit arhiereu. Între anii 1985-1993, exercită 
funcţia de secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 

La 11 ianuarie 1994, este ales de către Colegiul Electoral Bisericesc, în funcţia de episcop titular al nou 
înfiinţatei Episcopii a Sloboziei şi Călăraşilor. În această calitate s-a dovedit a fi un bun organizator al vieţii 
bisericeşti, preocupându-se permanent de îmbogăţirea spirituală a credincioşilor, de înălţarea de noi locaşuri 
de cult şi renovarea celor vechi, precum şi de editarea a numeroase tipărituri. Printre realizări se distinge, pe 
lângă organizarea vieţii bisericeşti din cele două judeţe, Ialomiţa şi Călăraşi, şi înfiinţarea, în municipiul 
Slobozia, a Seminarului Teologic Liceal „Sf. Ioan Gură de Aur”, precum şi înălţarea unei grandioase 
Catedrale episcopale. 

La 14 decembrie 1999, este ales arhiepiscop al Târgoviştei, fiind instalat, în acelaşi an, pe 26 decembrie, 
în Scaunul vlădicesc al vechii Cetăţi de Scaun a Ţării Româneşti. 

Ca Arhiepiscop şi Mitropolit al Târgoviştei, Înaltpreasfinţitul Dr. Nifon Mihăiţă desfăşoară o susţinută 
activitate misionară, teologică şi culturală. Dintre multiplele realizări ale Înaltpreasfinţiei Sale, menţionăm: 

– Catedralei Arhiepiscopale din Târgovişte i se redă splendoarea de odinioară prin consolidarea 
arhitecturală şi restaurarea picturii, precum şi prin resfinţirea ei; subsolul fiind amenajat pentru activităţi 
sociale, iar vechea clopotniţă fiind reconstruită şi dotată cu 4 clopote noi; 

– Consolidarea şi restaurarea bisericii Kretzulescu, monument istoric din secolul al XVI-lea, care a 
devenit Paraclis Arhiepiscopal şi Mitropolitan; 

– Astăzi, 35 de biserici noi sunt în construcţie în Municipiul Târgovişte şi în judeţ, de-a lungul timpului, 
având loc târnosiri, resfinţiri şi sfinţiri de biserici, fapt ce demonstrează suflul înnoitor, duhovnicesc, pe care 
l-a adus pe plaiurile dâmboviţene; 

– Implicarea directă în revigorarea învăţământului teologic eparhial, cu rezultate deosebite, atât la 
Facultateade Teologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii „Valahia”, care a dobândit un sediu nou cu săli de 
curs şi seminarii, o bibliotecă modernă, computerizată, având circa 25.000 volume, precum şi la Seminarul 
Teologic Sf. Ioan Gură de Aur, unde s-au desfăşurat ample lucrări de amenajare, extindere şi s-a construit 
un nou paraclis; 



– Înfiinţarea a numeroase parohii, 4 mănăstiri şi schituri, 2 protopopiate; 
– Dobândirea, extinderea şi modernizarea Reşedinţei şi a Centrului Eparhial; 
– Ample lucrări de consolidare, reabilitare şi înfrumuseţare a mănăstirilor: Dealu, Stelea, Nucet, Peştera, 

Cota 1000, Viforâta şi Pătroaia; 
– Înfiinţarea mai multor muzee de icoane, carte şi obiecte vechi, la Reşedinţa Mitropolitană, la 

Mănăstirea Dealu, la Mănăstirea Stelea, precum şi la Mănăstirea Nucet, care a fost restaurată în întregime - 
biserică şi chilii -, şi a fost resfinţită în ziua de 7 noiembrie 2004; 

– Reeditarea jubiliară a Liturghierului lui Macarie (1508), la 500 de ani de la tipărirea lui, la 
Târgovişte, de către Ieromonahul Macarie şi comemorarea solemnă a 500 de ani de la trecerea la Domnul a 
Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării Româneşti (2008); 

– Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării Româneşti de la 
Mănăstirea Dionisiu din Muntele Athos şi de la Catedrala Mitropolitană din Craiova şi aşezarea lor în 
Catedrala Mitropolitană din Târgovişte (2009); 

– Proclamarea locală a canonizării Sf. Voievod Neagoe Basarab (2009); 
– Reeditarea jubiliară a Octoihului lui Macarie (1510), la 500 de ani de la tipărirea lui (2010); 
– Reeditarea jubiliară a Tetraevangheliarului lui Macarie (1512), la 500 de ani de la tipărirea lui 

(2012).  
 
În ziua de 7 martie 2008, Sfântul Sinod al B.O.R., ţinând seama de rodnica şi bogata activitate 

bisericească, culturală, ştiinţifică, didactică şi teologică a Înaltpreasfinţiei Sale, dar şi de râvna pastorală şi 
grija faţă de edificarea de noi lăcaşuri de cult şi restaurarea multor biserici şi aşezăminte bisericeşti, 
hotărăşte să i se acorde, Arhiepiscopului Nifon, rangul de Mitropolit ad personam şi Exarh patriarhal 
pentru relaţia cu instituţiile creştine internaţionale şi cu instituţiile europene; 

Înaltpreasfinţia Sa a contribuit la eforturile de reconciliere naţională, organizând, la Târgovişte, 
impresionante manifestări, în ziua de 8 septembrie 2001, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la moartea 
martirică a Voievodului creştin Mihai Viteazul, 500 de ani de la sfinţirea Mănăstirii Dealu şi ziua Naşterii 
Maicii Domnului, sărbătoarea municipiului Târgovişte, prin participarea tuturor şefilor de stat ai României, 
inclusiv a M. Sale Regele Mihai. 

Autor a numeroase articole şi studii în reviste de teologie din ţară şi străinătate, Înaltpreasfinţia Sa este 
decan al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte, fiind profesor la catedra de 
Misiologie şi Ecumenism la aceeaşi facultate.  

Dintre cărţile publicate sau editate menţionăm: 
– „Ortodoxie şi Ecumenism „ (Bucureşti, 2000); 
– „Profetul Miheia: Introducere, traducere şi comentariu” (Bucureşti, 2000); 
– „Politica Religioasă a lui Mihai Viteazul”, editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, Târgovişte, 2001; 
– „Misiune şi Viaţă” (Bucureşti, 2002); 
– „The Orthodox Church and Ecumenical Movement” în limba engleză, (Bucureşti, 2002), ce cuprinde 

studii, conferinţe şi meditaţii teologice în domeniu; 
– „Misiologie Creştină” (Bucureşti, 2002, 2005); 
– „Almanahul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor”, pe anii: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, şi 2000; 
– „Almanahul Arhiepiscopiei Târgoviştei, pe anii: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 şi 2013. 
 
A coordonat editarea şi tipărirea următoarelor volume: 
1. Monografiile: Mânăstirii Dealu, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2001, ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 

2004; Mânăstirii Peştera, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2001,ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2011; 
Mănăstirii Stelea, Editura Asa, Bucureşti, 2003; Muzeului Arhiepiscopal, Editura Asa, Bucureşti, 2004; 
Mănăstirii Nucet, Editura Asa, Bucureşti, 2004; Catedralei Arhiepiscopale, ed I., Editura Asa, Bucureşti, 
2003, ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2010; Bisericii Paraclis-Arhiepiscopal Kretzulescu, Editura Asa, 
Bucureşti, 2005; Mănăstirii Viforâta, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2005, ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 
2006; 

2. „Carte de Rugăciuni”, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2001, ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2009, 
ed. a III-a, Editura Asa, Bucureşti, 2012; 

3. „Prohodul Domnului şi al Maicii Domnului”, ed I., Editura Asa, Bucureşti, 2000, ed. a II-a, Editura 
Asa, Bucureşti, 2002, ed. a III-a, Editura Asa, Bucureşti, 2009, ed. a IV-a, Editura Asa, Bucureşti, 2012;  

4. Volumul Simpozionului intitulat „Darul sacru al vieţi şi conştientizarea responsabilităţii umane pentru 
acesta”, Editura Valahia University Press, Târgovişte, 2007; 

5. „Liturghierul lui Macarie”, ediţie jubiliară, alături de un volum de studii, în colaborare cu Biblioteca 
Academiei Române, Bucureşti, 2008; 



6. Volumul Simpozionului Internaţional intitulat „Istorie, spiritualitate şi cultură, la Târgovişte, în prima 
jumătate a secolului al XVI-lea, cu relevantă pentru misiunea Bisericii azi”, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 
2008; 

7. “Viaţa şi Acatistul Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării Româneşti”, ed. I, 
Editura Asa, Bucureşti, 2008;  ed. a II-a, Editura Asa, București, 2009, ed. a III-a, Editura Arhiepiscopiei 
Târgoviștei, 2013; 

8. „Neagoe Basarab, Domnitorul Ţării Româneşti (1512-1521) - argumente pentru canonizare”, Editura 
Asa, Bucureşti, 2008; 

9. Albumul “Biserici şi mânăstiri reprezentative din Arhiepiscopia Târgoviştei”, Editura Asa, Bucureşti, 
2008; 

10. Albumul „Semne ale prezenţei şi iubirii lui Dumnezeu”, ediţie bilingvă (română-engleză), Editura Asa, 
Bucureşti, 2009; 

11. „Octoihul lui Macarie”, ediţie jubiliară, alături de un volum de studii, în colaborare cu Biblioteca 
Academiei Române, Bucureşti, 2009; 

12. Volumul Simpozionului intitulat „Contribuţia Voievodului Neagoe Basarab la dezvoltarea culturii şi 
spiritualităţii româneşti”, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2009; 

13. Volumul intitulat „I.P.S. Părinte Mitropolit Dr. Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei la 10 ani de 
arhipăstorire”, Editura Asa, Bucureşti, 2009; 

14. „Slujba Sf. Voievod Neagoe Basarab”, Editura Asa, Bucureşti, 2009; 
15. „Tetraevangheliarul lui Macarie”, ediţie jubiliară, alături de un volum de studii, în colaborare cu Biblioteca 

Academiei Române, Bucureşti, 2011; 
16. „Dimensiunea religioasă a Voievodului Mihai Viteazul”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, Târgovişte, 

2011; 
17. „Analele universitare”, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 şi 2012, 

Universitatea „Valahia” din Târgovişte - Facultatea de Teologie; 
18. „În slujba Bisericii şi a neamului românesc”, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la urcarea pe tronul 

Ţării Româneşti a voievodului Neagoe Basarab (1512-1521), Editura Asa, Bucureşti, 2012; 
19. „Ctitor de spiritualitate, cultură şi limbă românească”, la împlinirea a 380 de ani de la urcarea pe 

tronul Ţării Româneşti a voievodului Matei Basarab (1632-1654) , Editura Asa, Bucureşti, 2012; 
20. „Marea Pravilă a unităţii de credinţă şi de neam”, cu ocazia împlinirii a 360 de ani de la tipărirea, la 

Târgovişte, a “Îndreptării Legii” (1652), Editura Asa, Bucureşti, 2012; 
21. Broşurile misionare, intitulate: „Tineret, Biserică, Societate”, Editura Asa, Bucureşti, 2009; „Anul Sf. 

Botez şi al Sf. Cununii”, Editura Asa, Bucureşti, 2010; „Filantropia creştină”, Editura Asa, Bucureşti, 2010; 
„Religie şi cultură”, Editura Asa, Bucureşti, 2010; „Introducere în bioetică”, Editura Asa, Bucureşti, 2011 şi 
„Taina Sf. Maslu şi îngrijirea bolnavilor”, Editura Asa, Bucureşti, 2012. 

22. “Întregitor de ţară şi martir al neamului românesc” la împlinirea a 325 de ani de la urcarea pe tronul 
Ţării Româneşti a voievodului martir Mihai Viteazul, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2013; 

23. “Iubitor de cultură, protector al Bisericii şi martir al credinţei ortodoxe” la împlinirea a 420 de ani de la 
urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sf. Voievod martir Constantin Brâncoveanu, Editura Arhiepiscopiei 
Târgoviștei, 2013. 

 
 În afara lucrărilor de mai sus, a mai elaborat sau publicat diverse articole, studii, reportaje, recenzii, 

texte de prefaţă în diverse publicaţii, cărţi, almanahuri, dintre care menţionăm următoarele: 
1. „Premise biblice asupra temei ecumenice: Salvarea sau integritatea creaţiei”, 14 pagini (comunicare la 

Simpozionul de studii teologice - Conferinţa Bisericilor Europene - Geneva, martie 1991); 
2. „Traducerile Sfintei Scripturi în limba română”, în „Daco-România”, Freiburg, nr. 1-2, 1995; 
3. „Mişcarea ecumenică şi Biserica Ortodoxă”, în „Ecumenical Review”, nr. 3, Geneva, 1987; 
4. „An Orthodox View of Christian Mission” („Perspectiva ortodoxă a misiunii creştine”), 17 pagini, în 

Documentele Conferinţei Misiune şi Evanghelizare, San Antonio, 1989; 
5. „Sfânta Treime ca şi Comuniune - baze biblice şi patristice”, comunicare în cadrul Dialogului 

internaţional ortodoxo-anglican, 26 pagini, în „Documentele oficiale ale Dialogului teologic”, Lambeth, 
1985; 

6. „Dialogul ortodoxo - anglican: realizări şi perspective”, 18 pagini, în Simpozion Pro-Oriente, Viena, 
1988, în limba engleză; 

7. „Vocaţia Ecumenică a Ortodoxiei Româneşti” în „ROC News”, nr. 3-4, 1989; 
8. „Apostolatul reconcilierii şi problema imigranţilor în Europa”, în „Almanah Bisericesc 2002”, Editura 

Asa, Bucureşti, 2002, pp. 70-74; 
9. „Misiunea şi pastoraţia în societatea contemporană”, în „Almanah Bisericesc 2003”, Editura Asa, 

Bucureşti, 2003, pp. 100-114; 
10. „Salvarea - integritatea creaţiei, premise biblice”, în „Analele Facultăţii de Teologie a Universităţii 

Valahia din Târgovişte”, 2003, pp. 9-16; 



11. „Legăturile bisericeşti între Roma şi Constantinopol în vremea Părinţilor Dobrogeni sec. II-VII”, în vol. 
„Izvoarele creştinismului românesc”, colecţia Dobrogea creştină, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 
Constanţa, 2003, pp. 225-244; 

12. „Restaurarea omului prin purificarea duhovnicească - ca principiu misionar actual”, în „Almanah 
Bisericesc 2004”, Editura Asa, Bucureşti, 2004, pp. 82-90; 

13. „Ortodoxia românească în perspectivă ecumenică”, în „Analele Facultăţii de Teologie a Universităţii 
„Valahia” din Târgovişte”, 2004, pp. 9-24; 

14. „Implicarea bisericii ortodoxe române în comunitatea ecumenică”, în „Analele Facultăţii de Teologie a 
Universităţii „Valahia” din Târgovişte”, 2005, pp. 3-13; 

15. „The ecumenism and the inter-religious dialogue at the beginning of the XXI-st century in the 
European context”, în cadrul Simpozionului intitulat „Religia în societate la început de secol XXI”, în 
„Analele Facultăţii de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte”, 2006, pp. 5-21; 

16. „Misiune şi Liturghie”, în „Almanah Bisericesc 2006”, Editura Asa, Bucureşti, 2006, pp. 72-76; 
17. „The sacred gift of life: birth-control - a persistent problem”, în „Analele Facultăţii de Teologie a 

Universităţii „Valahia” din Târgovişte”, 2006, pp. 3-14; 
18. „The inter-religious dialogue and the european union today”, în vol. „Misiune şi responsabilitate 

creştină”, Valahia Univerity Press, Târgovişte, 2007, pp. 7-16; 
19. „Eucharist and inter-communion: an Orthodox approach in the ecumenical context”, în „Analele 

Facultăţii de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte”, 2008, pp. 7-14; 
20. „Ortodoxia în contextul european contemporan”, în „Almanah Bisericesc 2008”, Editura Asa, 

Bucureşti, 2008, pp. 81-90; 
21. „Exegeza patristică a Scripturii”, în „Almanah Bisericesc 2009”, Editura Asa, Bucureşti, 2008, pp. 54-

158; 
22. „Consideraţii istorice, culturale şi spirituale la 500 de ani de la tipărirea Liturghierului lui Macarie la 

Târgovişte”, în „Analele Facultăţii de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte”, 2009, pp. 7-15; 
23. „Criza economică - o criză a valorilor. O perspectivă creştină”, în cadrul Sesiunii ştiinţifice de 

primăvară „Societatea tehnologică şi informaţională-provocare a secolului XX”, organizată de către 
Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Târgovişte, 2009, pp. 
6-14; 

24. „Profesia militară şi etica creştină”, la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Centrului de 
Studii Strategice şi de Apărare din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, Editura Universităţii 
Naţionale de Apărare Carol I, Bucureşti, 2009; 

25. „Semnificaţia ecumenică şi teologică a vizitei Papei loan Paul al ll-lea în România (7-9 mai 1999)”, în 
„Almanahul Bisericesc 2010”, Editura Asa, Bucureşti, 2010, pp. 288-294; 

26. „Înnoire si transfigurare spirituală prin Taina Sf. Botez şi a Sf. Cununii”, în Analele Facultăţii de 
Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte”, 2010, pp. 6-14; 

27. „De la dialog la cooperare-o nouă oportunitate oferită de Tratatul de la Lisabona”, în „Almanahul 
Bisericesc 2011”, Editura Asa, Bucureşti, 2011, pp. 168-172; 

28. „Misiune şi reconciliere întru slujirea lui Hristos - Dialogul intercreştin şi interreligios în slujirea 
misionară a P.F.Părinte Patriarh DANIEL”, în vol. „Euharistion Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române”, 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2011” 

29. „Dialog, deschidere şi cooperare în aprofundarea unităţii europene Lisabona”, în „Almanahul 
Bisericesc 2012”, Editura Asa, Bucureşti, 2012, pp. 168-172; 

30. “Dialog şi misiune ortodoxă în contemporaneitate”, în cadrul Simpozionului Internaţional, cu tema “A 
face misiune după modelul lui Hristos”, Sibiu, 2012; 

31. „Tiparul macarian în slujba pastoraţiei şi misiunii Bisericii“, în Colocviului Internaţional cu tema 
“Cartea şi tiparul în misiunea Bisericii şi cultura românească. Tetraevangheliarul lui Macarie – 500 ani de la 
tipărire”, Universitatea „Valahia”, Târgovişte, 2012; 

32. „O perspectivă creştină asupra globalizării”, în cadrul Sesiunii ştiinţifice de primăvară „Globalizare - 
concepţii, realităţi, provocări”, Bucureşti, 2013; 

33. „Dialogue and Orthodox Mission Today”, în International Review of Mission, Geneva, „God of life, God 
of mission”, 102.1 (396), april 2013,  pp.103.119. 

 
A elaborat numeroase prefeţe sau precuvântări, dintre care menţionăm: 
1. Precuvântări la: „Almanah Bisericesc al Arhiepiscopiei Târgoviştei”, din anii: 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Editura Asa, Bucureşti; la ediţia jubiliară a 
„Liturghierului” lui Macarie (1508-2008), Târgovişte, 2008; la Albumul bilingv (român-englez), „Biserici şi 
mânăstiri reprezentative din Arhiepiscopia Târgoviştei”, Editura Asa, Bucureşti, 2008; la Albumul bilingv 
(român-englez), „Semne ale prezenţei şi iubirii lui Dumnezeu”, Editura Asa, Bucureşti, 2009; la ediţia 
jubiliară a „Octoihului” lui Macarie (1510-2010), Târgovişte, 2010; la ediţia jubiliară „Tetraevangheliarului“ 
lui Macarie, Târgovişte, 2011; 



2. Prefeţe la: „Carte de Rugăciuni”, ediţiile 2001, 2009, 2012, Editura Asa, Bucureşti; „Politica 
Religioasă a lui Mihai Viteazul”, Editura Asa, Bucureşti, 2001; la „Prohodul Domnului şi al Maicii Domnului”, 
ediţiile 2000, 2002, 2009, 2012, Editura Asa, Bucureşti; 

3. Cuvinte înainte la: vol. „Dezvoltarea teologică a tradiţiei”, având drept autor pe Pr. conf. unif. dr. 
Florea Ştefan, Târgovişte, 2007; la volumul „Spiritualitate, cultură, misiune” al simpozionului „Istorie, 
cultură şi spiritualitate la Târgovişte în prima jumătate a secolului al XVI-lea – cu relevanţă pentru 
misiunea Bisericii astăzi”, Târgovişte, 2008; la volumul simpozionului „Misiune, Spiritualitate, 
Cultură”,Editura Biblioteca, Târgovişte, 2009; la „Monografia Mânăstirii Dealu”, Târgovişte, 2009; la 
volumul Mitropolitului Ioannis Zizioulas al Pergamului, intitulat „Comuniune şi alteritate. Fiinţarea 
personal-eclesială”, Editura Sophia, Bucureşti, 2013. 

* 
*     * 

 
În perioada studiilor în străinătate şi a activităţii ca Episcop Vicar Patriarhal, ca Episcop al Sloboziei şi 

Călăraşilor, dar şi ca Arhiepiscop şi Mitropolit al Târgoviştei, a participat, ca delegat al Bisericii Ortodoxe 
Române, la diferite congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii cu caracter teologic ecumenic, în mod special, 
în cadrul Comisiei Internaţionale de Dialog Anglicano-Ortodoxă, unde activează până în prezent. Ca membru în 
Comitetul Executiv şi Central al Consiliului Mondial al Bisericilor de la Geneva, activează în diferite Comisii 
Ecumenice şi inter-religioase. De asemenea, este comoderator al Comitetului Mixt de Lucru (CML) între 
Biserica Romano-Catolică şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi Preşedintele Comisiei pentru comunităţi externe, 
relaţii interortodoxe, intercreştine şi inter-religioase a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La toate 
aceste activităţi, cu caracter ecumenic intern şi internaţional, a prezentat comunicări. 

Menţionăm participarea la câteva conferinţe internaţionale: 
1. Conferinţa Europeană a Capelanilor Universitari St. Pölten, Austria, aprilie 1975 şi Driebergen, 

Olanda, mai 1976; 
2. La Adunările Generale ale Federaţiei Mondiale a Studenţilor Creştini (Addis-Abbeba, ianuarie 1973 şi 

Colombo, Sri Lanka, ianuarie, februarie 1977); 
3. În privinţa Dialogului Ortodoxo-anglican, participări, cu referate, după cum urmează: Cambridge, 

Anglia, 1977; Oxford - Anglia, 1979; Dublin-Irlanda, 1984; Sesiunea plenară a Comisiei Mixte: Valamo, 
Finlanda, iulie 1990; Constantinopol, 1991; Comisia plenară anglicano-ortodoxă, Chambesy, Elveţia, 1993. 

4. Cea de-a VIII-a Adunare Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor, Canberra, Australia, cu tema 
„Iisus Hristos eliberează şi uneşte” (1991); 

5. Conferinţa Mondială „Pacea şi Dreptatea - priorităţi fundamentale ale religiilor lumii”, Universitatea 
din Tokio, Japonia, aprilie 1989; 

6. Conferinţa Mondială „Misiune şi Evanghelizare”, San Antonio, Texas, iunie 1990. Comunicarea: 
„Concepţia ortodoxă despre misiune”; 

7. Comitetul Central al Consiliului Mondial al Bisericilor: Johannesburg, Africa de Sud, ianuarie 1994; 
Geneva, Elveţia, 1995 şi 1996; Bossey, Elveţia, septembrie 1997; 

8. Simpozionul „Religie, Ştiinţă, Ecologie”, 20-28 septembrie 1997, Istanbul - Tesalonic- Patmos; 
9. Simpozionul organizat de Fundaţia Ecumenică „Pro Oriente”, Viena, Austria, noiembrie 1998; 

comunicarea: „Dialogul Ortodoxo-Anglican - realizări şi perspective”; 
10. A IX-a Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Harrare, Zimbabwe, decembrie 1998. A 

fost ales membru în Comitetul executiv şi Comitetul Central al acestui organism ecumenic internaţional cu 
participare la reuniunile ce au avut loc la Geneva (martie 1999), Bossey, Elveţia (septembrie 1999), Geneva 
(martie 2000); 

11. Sesiunea academică de la Biblioteca Parlamentului de la Luxemburg, unde a prezentat comunicarea 
„Ecumenismul în România astăzi”, 7-13 iulie 1999; 

12. Simpozionul Biblic dedicat Sf. Ap. Pavel, în cadrul căruia a prezentat comunicarea „Jubileul creştin şi 
Sf. Ap.Pavel”, Veria, Grecia, mai 1999; 

13.  Congresul „The Churches and Europe”, Reuniunea conducătorilor religioşi, Bruxelles, 2007; 
14. „Religion and Its Role in Promoting Peace and Mutual Respect Nowadays”, Congresul Liderilor 

Religiilor Mondiale şi Tradiţionale ale lumii, Astana, 2009; 
15. „An economical crisis - a crisis of valúes a Christian perspective”, Reuniunea conducătorilor religioşi, 

Bruxelles, 2010; 
16. „From Dialogue to cooperation a new opportunity offered by the Lisabon Treaty”, întâlnire organizată 

de Partidul Popular European, Veneţia, 2010; 
17. „Parteneriat pentru democraţie şi prosperitate comună: voinţa comună pentru promovarea drepturilor 

şi libertăţilor democratice”, Reuniunea conducătorilor religioşi, Bruxelles, 2011. 
 
Menţionăm participarea la următoarele conferinţe naţionale mai importante: 



1. Simpozionul ştiinţific naţional organizat de către Facultatea de Teologie a Universităţii „Valahia” din 
Târgovişte şi Universitatea Naţională de Apărare Carol I din Bucureşti, intitulat „Implicaţii ale religiilor 
asupra securităţii în contextul extinderii UE”, Târgovişte - Bucureşti, 2006-2007; 

2. „Târgovişte-capitala tiparului românesc - 500 de ani de la tipărirea Liturghierului lui Macarie (1508)”, 
Academia Română, 2008; 

3. „10 ani de la vizita papei loan Paul al II-lea în România”, Academia Română, 2009; 
4. Sesiunile ştiinţifice ale Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, din anii: 2009, 2010, 2012, 

2013; 
5. Simpozionul Internaţional, cu tema “A face misiune după modelul lui Hristos”, Sibiu, 2012, 2013; 
6. Colocviul Internaţional cu tema „Cartea şi tiparul în misiunea Bisericii şi cultura românească. 

Tetraevangheliarul lui Macarie – 500 ani de la tipărire”, Universitatea „Valahia”, Târgovişte, 2012; 
7. Simpozionului Internaţional, cu titlul „Biserica şi societatea în lumea contemporană: provocări, 

tendinţe şi perspective”, Târgovişte, 2013. 
 
Ca profesor şi decan al Facultăţii de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte (2001-2012), s-a 

îngrijit de înfiinţarea a două centre de cercetare (Religie şi Ştiinţă „Maxim Mărturisitorul” şi Centrul de 
cercetări misionare şi ecumenice „Sf. Ap. Pavel”) şi a unei moderne biblioteci.  

De asemenea, a susţinut înnoirea corpului profesoral al facultăţii, prin atragerea de tineri cercetători în 
proiectul didactic şi misionar al instituţiei. S-a afirmat prin numeroase articole, studii sau cărţi din care 
transpare o Ortodoxie deschisă dialogului şi problemelor lumii contemporane, aplecate spre slujirea omului 
ca modalitate concretă de a-L slăvi pe Dumnezeu, care are în centrul ei persoana şi valoarea umană şi care 
nu respinge nimic din ceea ce este drept, bun şi frumos.  

 
Înaltpreasfinţia Sa a susţinut următoarele activităţi de cercetare: 
1. Membru în Comisii pentru susţinerea tezelor de doctorat la universităţi din ţară: Bucureşti, Sibiu, 

Constanţa etc.; 
2. Preşedinte al Comisiilor pentru titularizarea cadrelor didactice de la Facultatea de Teologie din cadrul 

Universităţii „Valahia” din Târgovişte; 
3. Preşedinte al Comisiilor de licenţă şi masterat la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii 

„Valahia” din Târgovişte; 
4. Preşedinte al Comisiilor examenului de capacitate preoţească; 
5. Preşedinte al Comisiilor de evaluare în vederea acordării gradelor profesionale în preoţie din 

Arhiepiscopia Târgoviştei (2000-2012); 
6. Coordonator al Proiectului de cercetare „Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul 

extinderii U.E.”, realizat în parteneriat de către Universitatea Naţională de Apărare Carol I din Bucureşti şi 
Facultatea de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte, 2006-2007; 

7.  
Preşedinte al colectivului ştiinţific redacţional de realizare a Proiectului pastoral-misionar al Arhiepiscopiei 
Târgoviştei, intitulat „Broşuri Misionare”, 2008-2012; 

8. Iniţiator şi coordonator al Proiectului ştiinţific editorial Macarie, ce a vizat retipărirea în ediţii jubiliare, 
alături de câte un volum de studii a capodoperelor macariene, împreună cu Biblioteca Academiei Române 
2008-2011; 

9. Preşedinte al Comisiei ştiinţifice de realizare a Proiectului intitulat „Domnitorii şi ierarhii Ţării 
Româneşti - ctitorii şi morminte” din Arhiepiscopia Târgoviştei, 2009; 

10. Preşedinte al Comisiei ştiinţifice de tipărire a argumentelor pentru canonizarea Voievodului Neagoe 
Basarab, 2009; 

11. Preşedinte al Comisiei ştiinţifice de realizare a Proiectului intitulat „Autonomie-Autocefalie” din 
Arhiepiscopia Târgoviştei, 2010; 

12. Preşedinte al Comisiei ştiinţifice de realizare a Proiectului intitulat „Istoria monahismului românesc” 
din Arhiepiscopia Târgoviştei, 2010; 

13. Preşedinte al Comisiei ştiinţifice de tipărire a argumentelor pentru canonizarea Voievodului Mihai 
Viteazul, 2011; 

14. Responsabil al proiectului de traducere şi tipărire în limba română a documentelor Consiliului Mondial 
al Bisericilor (C.M.B.), grant de cercetare comun Arhiepiscopiei Târgoviştei şi Facultăţii de Teologie a 
Universităţii „Valahia” din Târgovişte, acordat de C.M.B.; 

15. Membru al comitetului redacţional al International Review of Mission-Geneva, 2012. 
* 

*      * 
 
Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Nifon Mihăiţă desfăşoară o susţinută activitate caritativă şi de prezenţă a 

Bisericii în viaţa socială, atât în cadrul Eparhiei, cât şi la nivel naţional. Astfel, din anul 2002 a fost ales 



Preşedintele Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, după ce a îndeplinit funcţia de vicepreşedinte 
încă din anul 1991. De asemenea, din 20 mai 1994, Înaltpreasfinţia Sa este Preşedinte al Asociaţiei 
Ecumenice a Bisericilor din România - AIDRom, organizaţie ecumenică cu scop filantropic, dar şi de 
promovare a relaţiilor ecumenice cu celelalte Biserici din România; este membru fondator al Fundaţiei „Sf. 
Macrina”, care poartă de grijă copiilor străzii din Bucureşti, îndeplinind funcţia de Preşedinte al Consiliului 
de Administraţie. 

* 
*      * 

Pentru deosebita activitate desfăşurată în cadrul acţiunilor de natură administrativ-bisericească, 
ecumenică şi culturală, Înaltpreasfinţia Sa a primit mai multe premii şi distincţii, dintre care menţionăm: 

– Diploma şi Crucea Sfântului Mormânt, acordată de Patriarhul Ierusalimului, mai 1996; 
– Premiul pentru Ecumenism şi Pace, acordat de Episcopatul Catolic din Italia de Sud, Bari-Taranto, 

Italia, septembrie 1999; 
– Diploma şi Crucea Sfântului Andrei, acordat de Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu 

I, 1995; 
– Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Mare Ofiţer, acordat de Preşedinţia României, 2000; 
– Premiul Perpessicius, ex aequo, pentru iniţierea şi coordonarea retipăririi jubiliare a capodoperelor 

macariene, dar şi ca o recunoaştere a susţinerii actului cultural şi spiritual, oferit de Muzeul Naţional al 
Literaturii Române, 2011. 

 
Între responsabilităţile actuale menţionăm: 
1. Exarh patriarhal pentru relaţiile externe ale Patriarhiei Române cu instituţiile creştine internaţionale şi 

instituţiile europene; 
2. Profesor al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte; 
3. Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; 
4. Membru al Comisiei Internaţionale de Dialog Anglicano-Ortodox; 
5. Membru în Comitetul Executiv şi Central al Consiliului Mondial al Bisericilor de la Geneva, în diferite 

Comisii Ecumenice şi Inter-religioase; 
6. Comoderator al Comitetului Mixt de Lucru (C.M.L.) între Biserica Romano-Catolică şi Consiliul 

Ecumenic al Bisericilor; 
7. Preşedintele Comisiei pentru comunităţi externe, relaţii interortodoxe, intercreştine şi interreligioase a 

Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; 
8. Preşedintele Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor din România, AIDRom. 

 


