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EXPERIEN Aă
PROFESIONAL  

 
•ăPerioada (de la – pân ăla)   August 1998 – 23 septembrie 2013 (deălaă1ămartieăcuăcarteădeămunc ) 

•ăNumeleăşiăadresaă
angajatorului 

 ArhiepiscopiaăBucureştilor,ăProtoieriaăIIIăCapital  (Str. Doamnei, nr. 20, 
Sectoră3,ăBucureşti) – M n stireaăStavropoleos (Str. Stavropoleos, nr. 
4,ăSectoră3,ăBucureşti) 

•ăTipulăactivit iiăsauă
sectorului de activitate 

 Activitate muzical-liturgic , concertistic ,ă didactic ,ă componistic ,ă
editorial  

•ăFunc iaăsauăpostulăocupat  Cânt re ăbisericesc 
•ăPrincipaleleăactivit iăşiă
responsabilit i 

 • Cântareaălaăstran ăşiăpreg tireaărânduieliiăpentruăslujbe 
• Compozi ieămuzical ăbizantin . O parte din piesele compuse se 
potă g siă postateă peă websitulă M n stiriiă Stavropoleos:ă
w w w . s t a v r o p o l e o s . r o  
• Tehnoredactareă şiă corectareă partituriă deă muzic ă bisericeasc ă înă
nota ieăbizantin  
• Colaborareăînăproiecteădeăeditareămuzical  
• Colaborare – concerteădeămuzic ăbizantin  
• Activitateă didactic ă – (preg tireaă muzical ă aă personaluluiă
monahalăşiăaătinerilorăinteresa iădeămuzicaăbisericeasc ) 

 
•ăPerioada (de la – pân ăla)   23 septembrie 2013 - prezent  
•ăNumeleăşiăadresaă
angajatorului 

 ArhiepiscopiaăBucureştilor,ăProtoieriaăIIIăCapital ă(Str.ăDoamnei,ănr.ă20,ă
Sectoră3,ăBucureşti)ă– M n stireaăStavropoleos (Str. Stavropoleos, nr. 
4,ăSectoră3,ăBucureşti) 

•ăTipulăactivit iiăsauă
sectorului de activitate 

 Activitate muzical-liturgic ,ă concertistic ,ă didactic ,ă componistic ,ă
editorial  

•ăFunc iaăsauăpostulăocupat  Diacon 
•ăPrincipaleleăactivit iăşiă
responsabilit i 

 Peălâng ăactivit ileădesf şurateăpeăpostulăanteriorăs-auăad ugat: 
• Participareălaăslujbeădeădou ăoriăpeăzi 
• Coordonarea programului omiletic (programarea predicatorilor) 
şiăpredic ăcelăpu inăoădat ăpeălun  
• Programăgospod rescă(cur enie,ărepara ii,ăpreg tiriăpentruăhram) 
• Diortosireaăcânt rilorăbisericeşti 

 
•ăPerioada (de la – pân ăla)   Decembrie 2012 – prezent 
•ăNumeleăşiăadresaă
angajatorului 

 ArhiepiscopiaăBucureştilor,ă Editura InstitutuluiăBiblică şiădeăMisiuneă
al BOR,ăIntrareaăMironăCristeaănr.ă9,ăsectoră4,ăBucureşti,ăRomâniaăăăă 

•ăTipulăactivit iiăsauă
sectorului de activitate 

 Tehnoredactareăcomputerizat ă 

• Func iaăsauăpostulăocupat  Tehnoredactor extern: colaborator alăDepartamentuluiă„Carteădeăcult” 
•ăPrincipaleleăactivit iăşiă
responsabilit i 

 • Tehnoredactareămuzical ăcomputerizat ăînănota ieăpsaltic  
• Corectur  muzical  
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ACTIVITATE 

PROFESIONAL  
 
 
•ăForma ii de muzic ă
bizantin ăsauă
polifonic  

 • Grupul psaltic al Catedralei Patriarhale (1997-1998) 
• Grupulă psaltică Stavropoleosă (dină 1998ă pân ă înă
prezent) 
• Corul Seminarului Teologic Ortodox Radu-Vod ă
(2000) 
• Corulă Universit iiă Na ionaleă deă Muzic ă dină
Bucureştiă– promo iaă2006ă(2002ă- 2006) 
• Forma iaăcoral ă„Gaudeamus”ă(2002ă- 2003) 
• Grupulăpsaltică„NectarieăProtopsaltul”ă(2002ă– 2005) 
• Forma iaă coral ă aă Universit iiăNa ionaleă deăMuzic ă
„Psalmodia”ă(2003ă– 2006) 
• Forma iaă deă muzic ă greceasc ă (psalto-tragudia) 
„Romiosini”ă(2007ă- 2009) 
• Corul preo escăalăprotoierieiăIIIăCapital  (din 2013) 

•ăFestivaluri, 
Simpozioane, 
Congrese na ionaleăşiă
interna ionaleădeă
muzic  

 • Festivalulă „Glasă Pecerska”ă deă la Kiev (9 -11 
noiembrie 2004) 
• Festivalulă Interna ională deă Muzic ă Coral ă deă la 
Banskabistirca (2002) 
• Simpozionulă Interna ională deă Muzic ă Bizantin ă
(CurteaădeăArgeş,ă2002) 
• Simpozionul Interna ionalădeăMuzic ăBizantin ă(Iaşi,ă
mai 2003) 
• Simpozionul Interna ională deă MuzicologieăBizantin ă
(Emborio, martie 2003) 
• Congresulă deă Muzicologieă Bizantin ă (Bucureşti,ă
octombrie 2002) 

•ăConcerte şi recitaluri 
în România 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bucureşti (Palatul Patriarhiei, Universitatea de 
Muzic ă dină Bucureşti, Uniuneaă Compozitoriloră şiă
Muzicologilor din România, Radio-difuziuneaă Român , 
Televiziuneaă Român , Institutul Cultural Român, Palatul 
Cotroceni, Libr riaăKretzulescu, Libr riaăEminescu, Libr riaă
C rtureşti, BisericaăM n stiriiăStavropoleos, Biserica Sfântul 
Spiridon Nou, BisericaăM n stiriiăAntim, BisericaăDomni aă
B laşa, BisericaăM n stiriiăRadu-Vod , Biserica Dobroteasa, 
Paraclisul Ambasadei Elene) 
• Consatan a 
• Iaşi 
• Oradea 
• Slobozia 
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•ăConcerte şiărecitaluriă
înăalteă ri 

 • Fran a:ă Parisă (2002,ă 2004ă şiă 2005ă – catedrala Saint 
Germain des Près) 
• Anglia: Mirville (2008)  
• Danemarca: Copenhaga (2006) 
• Slovacia: Banskabistrica (2002)  
• Grecia: Emborio (2003), Athena (2004), Thesalonic 
(2005) 
• Italia: Roma (2008), Vene iaă (2008ă – Bazilica San 
Marco) 
• Ucraina: Kiev (2004 – Lavra Pecerska) 
• Polonia : Kracowia (20 august 2010) 
• Germania (noiembrie 2010) : Heidelberg (26 
noiembrie 2010), Tübingen (27 noiembrie 2010), Würzburg 
(28 noiembrie 2010), München (28 noiembrie 2010) 
• Suedia : Stockholm (decembrie 2010) 

•ăImprim ri audio 
 
 
 
 

 • Grupul psaltic Stavropoleos (3 casete audio, 7 CD-uri 
şiăunăDVD) 
• Obştea de maici Stavropoleos (3 CD-uri) 
• Forma iaăPsalmodiaă(2ăcaseteăaudioăşiă4ăCD-uri) 
• GrupulăNectarieăProtopsaltulă(oăcaset ăaudioăşiă1ăCD) 

•ăColabor ri 
 

 

 

 

Televiziuni 
 
 
 
 
 
 
Institu ii 
 
 
 
Edituriăşiă
Asocia ii 

• TVR 1 
• TVR 2 
• TVR Cultural 
•  Prima TV 
•  PAX TV 
•  TRINITAS TV 
•  Institutul Cultural Român 
•  Administra iaăPreziden ial  
•  Prim riaăGeneral ăaăCapitalei 
•  Editura Evanghelismos 
•  Editura Compania 
•  Asocia iaăNectarieăProtopsaltul 

•ăEmisiuni 
 

 •  TRINITAS TV,ă emisiuneaă „Teologieă academic ă şiă
via ăbisericeasc ”ă(dină12.07.2015) 

•ăTip rituriămuzicale 
(cânt riăbisericeşti)ă 
 

 • Îngrijireaă lucr riiă „Cânt riă laă Vecerniaă şiă Utreniaă
Sfin ilorăromâni”,ăvolumeleă1,ă2ă(2013)ăşiă3ă(2014) 
• Colinde (2012) – partituriăeditateăînăbroşuraăCD-ului 
omonim 
• Cânt riălaăpr znuireaăSfântuluiăMartirăIustinăFilosoful 
(2009) – partituriăeditateăînăbroşuraăCD-ului omonim 
• Binecuvântările Învierii pe scurt înălucrareaă„Buchetă
muzical athonit – Utrenia”,ă vol. 3, Editura Evanghelismos, 
Bucureşti,ă2008 
• Cânt riădinăslujbaăînmormânt riiămirenilor,ădinăslujbaă
înmormânt riiă prunciloră şiă dină slujbaă înmormânt riiă
monahilor, înă lucrareaă„Antologieădeăcânt riăpsaltice,ă tomulă
al II-lea. Cânt riălaăslujbaăînmormânt rii”,ăAsocia iaăNectarieă
Protopsaltul,ăBucureşti,ă2007 
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•ăDiortosireămuzical  

 

 • „Antologieă deă cânt riă psaltice,ă tomulă I.ă Cânt riă laă
sfinteleă taineă şiă ierurgii”,ă Asocia iaă Nectarieă Protopsaltul,ă
Bucureşti,ă2007 
• „Antologieădeăcânt ri psaltice, tomul al II-lea.ăCânt riă
laă slujbaă înmormânt rii”,ă Asocia iaă Nectarieă Protopsaltul,ă
Bucureşti,ă2007 
• „Antologieă deă cânt riă psaltice,ă tomulă ală II-lea. 
P resimierul”,ăAntonăPann,ăAsocia iaăNectarieăProtopsaltul,ă
Bucureşti,ă2010 
• „Stihirarul”,ă tomul al II-lea, Visarion Ieromonahul, 
colec iaăBibliotecaăpaisian ,ăEdituraăDoxologia,ă2013ă 

•ăPrefa areăCD-uri 
 

 • „Cânt riă laă pr znuireaă Sfântuluiă Martiră Iustină
Filosoful”ă (2009)ă – în colaborare cu muzicologul Costin 
Moisil 
• „Irmoaseăcalofonice” (2012) – al turiădeămuzicologiiă
NicolaeăGheorghi ăşiăCostinăMoisil 
• „Cânt riă laă Sfin iiă Muceniciă Pantelimonă şiă Filoteia”ă

(2012) 

• „Tropareălaăpraznice”ă(2012) 

• „Colinde”ă(2012); 

 
 
 
 
 
STUDIIăŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

 
•ăPerioadaă(deălaă– pân ăla)  1 octombrie 2013 – 1 octombrie 2016 
•ă Numeleă şiă tipulă institu ieiă
deăînv mânt 

 FacultateaădeăTeologieăOrtodox  „ăSfântulăAndreiăŞaguna”, 
Universitatea „LucianăBlaga”ăSibiu 

• Principaleleă subiecteă şiă
calific riăînsuşite 

 Cercetareăaprofundat  în domeniul Teologiei Ortodoxeăcorespunz toareă
disciplinei „TeologieăMuzic ” 

•ăNumeleăcalific riiăprimite  Titlulădeă„DoctorăînăTeologie”ă(înăcursădeăob inere) 
•ăNivelulăînăcadrulă
clasific riiăna ionaleă(dac ă
este cazul) 

 Studii superioare (Doctorat) 

 
•ăPerioadaă(deălaă– pân ăla)  octombrie 2010 – iunie 2013 
•ă Numeleă şiă tipulă institu ieiă
deăînv mânt 

 FacultateaădeăTeologieăOrtodox  „Justinian Patriarhul”, 
Universitatea Bucureşti 

• Principaleleă subiecteă şiă
calific riăînsuşite 

 Calific riăînădomeniulăTeologieiăOrtodoxeăcorespunz toareădisciplineloră
predate:ăistorice,ăpractice,ăbibliceăşiăsistematice 

•ăNumeleăcalific riiăprimite  Diplom ădeăLicen ăcuăspecializareaă„Teologieăpastoral ” 
•ăNivelulăînăcadrulă
clasific riiăna ionaleă(dac ă
este cazul) 

 Studii superioare (Licen ) 
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•ăPerioadaă(deălaă– pân ăla)  octombrie 2006 - iulie 2008 
•ă Numeleă şiă tipulă institu ieiă
deăînv mânt 

 Facultatea de Teologie Ortodox  „Justinian Patriarhul”, 
Universitatea Bucureşti 

•ă Principaleleă subiecteă şiă
calific riăînsuşite 

 DisciplineleăteologiceădinăcadrulăSec ieiă„Pastora ieăşiăvia ăliturgjic ”ă
(Muzic ăbisericeasc ,ăLiturgic ăşiătipic,ăTeologieăpastoral ,ăDrept 
canonicăşiăbisericesc,ăOmiletic ,ăCatehetic ), cu specializare în Muzic ă
bisericeasc  

•ăNumeleăcalific riiăprimite  Diplom ădeăMasterăcu specializareaă„Muzic ăbisericeasc ” 
•ăNivelulăînăcadrulă
clasific riiăna ionaleă(dac ă
este cazul) 

 Studii superioare (Master) 

   

•ăPerioadaă(deălaă– pân ăla)  octombrie 2002 - iulie 2006 
•ăNumeleăşiătipulăinstitu ieiă
deăînv mânt 

 UniversitateaăNa ional ădeăMuzic ădinăBucureşti, Facultatea de 
Compozi ie,ăMuzicologieăşiăPedagogieămuzical ă– sec iaăMuzic ă
religioas  

•ăPrincipaleleăsubiecteăşiă
calific riăînsuşite 

 Abordare teoretic ăşiăpractic ,ădomeniulăgeneralămuzic  

•ăNumeleăcalific riiăprimite  Diplom ăde licen ăînăArte, domeniulămuzic ,ăspecializareaămuzic ă
religioas ,ăîn limba român  

•ăNivelulăînăcadrulă
clasific riiăna ionaleă(dac ă
este cazul) 

 Studii superioare (Licen ) 

   

•ăPerioadaă(deălaă– pân ăla)  Septembrie 1996- iulie 2001 
•ăNumeleăşiătipulăinstitu ieiă
deăînv mânt 

 SeminarulăTeologicăLicealăOrtodoxădinăBucureşti  

•ăPrincipaleleăsubiecteăşiă
calific riăînsuşite 

 Studiiăteologiceăşi umaniste 

•ăNumeleăcalific riiăprimite  Diplom ădeăbacalaureat 
•ăNivelulăînăcadrulă
clasific riiăna ionaleă(dac ă
este cazul) 

 Studii medii 
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APTITUDINIăŞIă
COMPETEN E 

PERSONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi 
carierei, 

dar care nu sunt 

recunoscute neapărat 
printr-un certificat sau o 

diplomă. 
 

LIMBAăMATERN    Român  
 

 
 

LIMBIăSTR INEăCUNOSCUTE 

 
Limbi moderne  FRANCEZ   
•ăAbilitatea de a citi  Nivel mediu 
•ăAbilitatea de a scrie  Nivel mediu 
•ăAbilitatea de a vorbi  Nivel mediu 
 
Limbi moderne  ENGLEZ  
•ăAbilitatea de a citi  Nivel mediu 
•ăAbilitateaădeăaăscrie  Nivel mediu 
•ăAbilitateaădeăaăvorbi  Nivel mediu 
 
Limbi clasice  GREAC ăVECHE 
•ăAbilitatea de a citi  Nivel mediu 
•ăAbilitateaădeăaăscrie  Nivel mediu 
• Abilitatea de a traduce  Nivel mediu 
 
Limbi clasice  LATIN  
•ăAbilitatea de a citi  Nivel mediu 
•ăAbilitateaădeăaăscrie  Nivel mediu 
•ăAbilitateaădeăaătraduce  Nivel mediu 
 
 

APTITUDINIăŞIă
COMPETEN E 
SOCIALE 

 

 FLEXIBILITATE  
CAPACITATE DE LUCRU ÎNăECHIP , COORDONARE 
COMUNICARE CU PUBLICUL 

 

APTITUDINIăŞIă
COMPETEN E 
ORGANIZAORICE 

 

 EXPERIEN ăDIDACTIC ăŞIăCOMPONISTIC  
EXPERIEN ăTEHNOREDACTARE 
EXPERIEN ăÎNăPREG TIREA CONCERTELOR DE MUZIC ăRELIGIOAS  
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APTITUDINIăŞIă
COMPETEN E 
TEHNICE 

. 

 UTILIZARE CALCULATOR (WORD, QUARK) 

 

APTITUDINIăŞIă
COMPETEN E 
ARTISITICE 

. 

 ÎNCLINA IIăPRACTICE 
DESEN  
PICTUR ăPEăSTICL  (ICOAN ) 
FOTOGRAFIE 

 
PERMIS DE CONDUCERE  - Categoria B 
 

INFORMA IIă
SUPLIMENTARE 
Diplome şiăpremii 

 
 

  1 Iunie 2001    Premiul I laă Concursulă deă pictur ă (art )ă bisericeasc ă
« Icoana din sufletul copilului »,ăEdi iaăaăIX-a 

  Iulie 2003  Premiu II la Concursul de muzic ă coral ă deă la Bans-
kabistrica (Slovacia), categoria cor mixt 

Mai 2012         Locul 6 laăConcursulăna ionalădeătraducereă(limbiăclasice) 
organizată deăFacultateaădeăTeologieăOrtodox ă„Justiniană
Patriarhul”ăşiă întrunindăstuden iădeă laă toateă facult ileădeă
teologieăortodox ădinăRomânia 

Octombireă2012ăăMen iuneăla Concursul Na ionalădeăMuzic ăBisericeas-  
                            c ă„L uda iăpeăDomnul!”,ăedi iaăaăV-a,ăsec iuneaăCom- 
                            pozi ie                   

 


