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LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,  
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” 

POZIȚIA Prodecan 
  

 
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 

 

  

1995 – prezent  Conferențiar universitar (2006 – prezent); Lector universitar (2002 – 2006); Îndrumător 
practică pedagogică pentru predarea religiei (2002 – 2010); Asistent universitar (1998 – 
2002); Duhovnic (1996 - 2006); Preparator universitar (1995 – 1998). 

 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna”  

 catehetică, omiletică, pastorația laicilor, structuri retorice, formare duhovnicească și 
misionară, pedagogie comunicațională, practică pedagogică, metodica predării religiei și 
didactica religiei 

 Sectorul de activitate: Teologie Pastorală 
 

1994 – prezent  Consilier Misiune, Pastorală și Imagine (2009 – prezent); Consilier Administrativ – 
Bisericesc (2007 – 2009); Secretar, sector vicar-administrativ (2006 – 2007); Preot (1996 
– prezent); Diacon (1994 – 1996) 

 Mitropolia Ardealului   
 

2013 – prezent  Cadru didactic asociat  

 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București / UFMV   

 Precepte religioase în certificarea Halal și Kosher a alimentelor 

 Master: Controlul și expertiza alimentelor ecologice, Halal și Kosher 
 

1997 - 2000  Profesor suplinitor 

 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu 

 limba și cultura italiană 
 

1993 - 1994  Profesor suplinitor 

 Școala Generală nr. 15, Sibiu 

 religie 
 
 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
  

2014  Manager proiect / COR 242101 / Certificat de Absolvire 

 SC MPA SRL  / furnizor privat autorizat ANC  
 

2013 Evaluator proiecte / COR 241263 / Certificat de Absolvire 

 SC ILVA SRL  / furnizor privat autorizat ANC 
 

2011 Formator / COR 242401 / Certificat de Competențe Profesionale 

 SC INFO CENTER GROUP SRL  /  furnizor privat autorizat ANC  
 

2004 Teologie / Diplomă de Doctor 

 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna”   
 

2003, 2002 Pastorația Tinerilor / Cursuri de sociologie-pastorală 

 Fondacio International, CIRFA Angers, Centre SEVRES Paris - Franța 
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2001 Psihologie pedagogie / Cursuri PRH 

 PRH Franța, PRH Internațional, Fondacio  Internațional 
 

1996 – 1997 Teologie Practică / Cursuri postuniversitare 

 Facoltà Teologica dell’ Italia Settentrionale, Padova - Italia 
 

1996 Teologie Practică / Diplomă de Studii Aprofundate 

 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna”   
 

1995  Pedagogie / Adeverință modul pedagogic 
 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna”   
 

1994 Teologie Ortodoxă Pastorală / Diplomă de Licență 

 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna”   
 

1989  Fizică – chimie / Diploma de Bacalaureat 

 Liceul de Științe ale Naturii, Brașov 
 

 
COMPETENȚE PERSONALE 

  

Limba maternă Limba română 

 

 
 

Competențe de comunicare Capacitate de comunicare eficientă (verbală, non-verbală, scrisă) interpersonală, de grup și 
publică (exprimarea ideilor cu ușurință, adaptarea limbajului în funcție interlocutori, talent 
retoric, ascultare activă, replică spontană, comportament aservit, capacitate de argumentare 
și convingere, empatie, atitudine pozitivă).  

Abilitățile de comunicare sunt dobândite din organizarea și susținerea a numeroase 
conferințe, din experiența cu media, în calitate de jurnalist (LP 622/SB 447106) și purtător de 
cuvânt al Mitropoliei Ardealului și din activitatea științifică, tehnică și didactică, susținută 
începând cu anul 1992. 

 

Competențe organizaționale/ 
manageriale 

Aptitudini profesionale / tehnice, de analiză, decizionale, de comunicare, conceptuale și 
interpersonale, dobândite în cursul carierei, ca urmare a responsabilităților si rolurilor pe care 
le-am îndeplinit în domeniile social, cultural și educațional, precum:  

 Președinte al Asociației Crucea Albastră din România (2004 – prezent); 

 Vicepreședinte al Centrului Arhidiecezan de Diagnoză și Cercetare Catehumenală, 
Omiletică și în Pedagogia și Metodologia Religiei – Mitropolit Andrei Șaguna din cadrul 
Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” Sibiu și al Arhiepiscopiei Sibiului (2009 – prezent); 

 Cadru universitar (1995 – prezent); 

 Coordonator proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare din domeniile educațional, cultural 
și social. 

Competențe manageriale certificate ANC în domeniile elaborării / implementării / evaluării 
proiectelor și al formării profesionale continue a adulților. 
 

Competențe dobândite la 
locul de muncă 

Cercetare științifică; îndrumare științifică studenți / cadre didactice / preoți / asistenți pastorali; 
conducere proiecte de diplomă (licență / disertație), organizare și coordonare seminarii¸ 
prelegeri și îndrumare lucrări aplicative la învățământul postuniversitar; participare în comisii 
de examene de diplomă / definitivat / grade II și I; expertize; organizare de laboratoare 
didactice / cercetare; implementare proiecte de cercetare / dezvoltare / inovare; editare/ 
elaborare / colaborare / coordonare lucrări didactice, științifice, tehnice.  

 

Competențe informatice Utilizare PC și Mac, sistem de operare Windows / OS X, instrumente Microsoft Office™ și 
Web – browsing. 

 

Alte competențe Intervenție în prevenirea și combaterea violenței asupra copilului; prevenția, consilierea, 
intervenția educațională și recuperarea persoanelor cu boli adictive. Competențe atestate 
prin certificate de participare la diverse cursuri în domeniu.  

Colaborări în mass-media locală, centrală și internațională. 

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la conversație  Discurs oral   

Franceză C2 C2 C2 C2 C2 

Italiană C2 C2 C2 C2 C2 

Engleză B2 B2 B2 B2 B2 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
  

Cărți  48 cărți – autor unic, 6 cărți publicate în calitate de coautor, 10 volume coordonate,                      
4 traduceri publicate în volume,  14 capitole în volume colective. 

Studii, articole, recenzii 70 studii în limba română, 14 studii în limbi străine, 280 articole de specialitate în limba 
română, 16 articole de specialitate în limbi străine, 25 traduceri publicate în reviste, 20 recenzii 
la cărți în limbi străine, 95 recenzii la cărți în limba română, numeroase alte articole publicate 
în presa locală, națională și internațională. 

Conferințe 400 de conferințe teologice susținute și 150 participări și susțineri la conferințe internaționale, 
24 conferințe publicate.   

Dezbateri publice 50 participări la dezbateri publice și mese rotunde; numeroase prelegeri și dezbateri pe teme 
de specialitate transmise la radio și tv. 

Citări 70 citări de lucrări în texte publicate. 

Colective 20 colective editoriale și redacționale (10 volume și 10 reviste). 

    Proiecte de cercetare, 
dezvoltare, inovare 

Cercetător extern / colaborator al Academiei Române, perioada 2016 – 2018 (adeverința nr. 
130/ 22.02.2016); 

Cercetător acreditat CNSAS (adresa CNSAS nr. P3450/15/17 decembrie 2015); 

Expert formator, coordonator zonal Sibiu – Brașov, Proiect „Economia socială - șanse reale 
pentru o viață mai bună!”, POSDRU/84/6.1/S/49774; 

Expert formator, proiect „Alege Școala!”, 2009-2013, POSDRU/91/2.2/S/62341; 

Colaborator proiect „EU, integrarea și Biserică”, beneficiari Mitropolia Ardealului, 
protopopiatele și parohiile zonei, 2006 – 2007; 

Director proiect „Centre de reabilitare socială Așezământul Nazaret și Așezământul Insula 
Speranței”, beneficiar Crucea Albastră din România, 2004 – 2008, finanțare Fondation for 
Children’s Welfare, Stamps, Schipholweg 73 – 75, Olanda, NI – 2316, 2L Leiden; Blau Kreutz 
– Germania; BK München și BK Bavaria; 

Colaborator proiect educațional „Copilul Ludic”, beneficiar Biblioteca ASTRA – secția A.T. 
Laurian, Sibiu, 2002 – 2005,  finanțare fonduri USAID, voluntariat membrii Peace Corp USA; 

Colaborator proiect „Centrul Phoenix, pregătirea cadrelor specializate în adicție”, 2002, 
beneficiari Crucea Albastră din România și organizații subcontractante de servicii în domeniul 
adicției, colaborator Recovery Resources, finanțare fonduri U.S. Agency for International 
Development, prin intermediul WORLD – Learning, Romania – American Sustainable 
Partenership (RASP), Umbrella Grant Program. 

Distincții, premii și diplome 10 distincții, 2 premii de excelență, 5 diplome de excelență, 3 diplome de onoare și 7 diplome 
oferite în semn de mulțumire pentru implicarea în diferite proiecte. Distincțiile, premiile și 
diplomele mi-au fost conferite în cadrul unor evenimente organizate la nivel local, național și 
internațional. 

Afilieri Membru cu funcții de conducere (președinte/vicepreședinte) în 4 asociații; membru în 4 
asociații și societăți educaționale și în 3 asociații și societăți culturale; membru în 3 organizații 
internaționale cu activitate în domeniile educațional, social și cultural; colaborator activitate 
educațională la 2 fundații. 

 Referințe Date biografice publicate în volumul Dicționarul Teologilor Români, aut. Mircea Păcurariu,          
Pr. Prof. Univ. Dr., ed. III, Ed. Andreiana, Sibiu, 2014, pp. 444-445. 

Date biografice publicate în volumul Cultura teologică românească. Scurtă prezentare istorică, 
aut. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2011, pp. 302;  

Date biografice publicate în volumul coordonat de Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu: Enciclopedia 
Ortodoxiei Românești, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2010, pg. 430;  

Date biografice publicate în volumul Enciclopedia personalităților din România. Enciclopedia 
biografică a femeilor și bărbaților contemporani cu carieră de succes din România, ed. 
Hubners Wbo is Who, ed. a IV-a, 2009, p. 921;  


