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Informaţii personale  

Nume / Prenume Irimia Cristian Vlad 

Adresă(e) Str. Brazilor, nr. 2, bl. 1A, sc. A, ap. 4, cod 525200, oraş Covasna, jud. Covasna, România 

Telefon(oane)  Mobil: 0745059281 

Fax(uri)  

E-mail(uri) icvpcs@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Român 
  

Data naşterii 3 iunie 1980 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional  
  

Experienţa profesională Anul hirotoniei/vechime în preoție: 2003/18 ani 
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat PREOT PAROH – Biserica „Izvorul Tămăduirii” din stațiunea Covasna 

Activităţi şi responsabilităţi principale Părinte duhovnicesc 

Numele şi adresa angajatorului Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Teologic – pastoral, social - filantropic 
  

Educaţie şi formare  
  



Perioada 1.2019 – 2021, Studii de doctorat în Teologie Ortodoxă la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu  
2. 2014-2015, Bursier doctorand al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii – Academia Română, 
 în cadrul proiectului „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul 
cercetării” 
3. 2009–2011, Academia Națională de Informații București - Master specializarea „ Managementul 
Informaţiilor de Securitate Naţională – studii pentru reprezentanții societății civile 
4. 2009–2011, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti – Master specializarea 
„Administraţie publică contemporană”, temă dizertaţie : „Mutaţia umanului şi a comunicării în era 
globalizării”. 
5. 2003–2005 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă – Master specializarea 
„Doctrină şi cultură”, temă dizertaţie : „Hristologia în opera Sf. Chiril al Alexandriei”. 
6. 1998–2002, Universitatea Bucureşti – Facultatea de   Teologie Ortodoxă - secția Pastorală, temă 
licenţă: „Urcuşul spre lumină în opera Sf. Nicodim Aghioritul”. 
7. 1996–1998 – Liceul „Korosi Csoma Şandor” – profil uman. 
8. 1994–1996 – Liceul „Mihai Viteazul” din Sf. Gheorghe – specializarea Informatică. 

Calificarea / diploma obţinută Licență, Master (3) 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

Teologie, Muzică bizantină, Sociologie, Administrație 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Licență la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Master Teologie Ortodoxă, Master Academia de Poliţie 
și Master Academia Națională de Informații 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Preot licențiat cu gradul I în Preoție 
  

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba(i) maternă(e) Româna 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza și franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză   Avansat  Avansat  Mediu  Începător  Începător 

Limba Franceză   Mediu  Avansat  Începător  Începător  Începător 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă şi capacitate bună de comunicare 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Calități manageriale 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice   1. Capacitate preoțească la Arhiepiscopia Bucureștilor – media 9,95 
2. Definitivat la Mitropolia Ardealului – media 9,80 
3. Gradul I la Mitropolia Ardealului – nota 10 
4. Bursier doctorand al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii (2014-2015) – Academia Română, 
 în cadrul proiectului „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul 
cercetării” 
5. Premiu special la Concursul de muzică bizantină ”Iași byzantine”/2021 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoaștere avansată a Programului Word 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Competenţe şi aptitudini artistice Protopsalt 

  

Alte competenţe şi aptitudini Grad onorific: Iconom stavrofor 
”Ordinul mărturisitorilor credinței străbune” oferit de PS Andrei Episcopul Covasnei și Harghitei (2021) 

  

Permis(e) de conducere Permis categoria B 

  



Informaţii suplimentare  Activitate parohială: 
 
1. 2003-2006: lucrări de reparație și construcție la casa parohială și biserică la Ghelința 
2. 2006-2008: construirea bisericii „Izvorul Tămăduirii” din Covasna 
3. 2008-2010: realizare hidroizolație la fundația bisericii 
4. 2010-2012: realizare și pictare catapeteasmă 
5. 2012-2014: realizare icoane pictate - praznice și sfinți 
6. 2014-2015: realizare pictură în interiorul bisericii 
7. 2016-2017: lucrări de amenajare și mobilare la demisolului bisericii 
 
 Participări la conferințe internaționale/naționale 
 
1. „Rolul religiei în viaţa persoanei” prezentată la Sesiunea de comunicări științifice nr. XVI Noiembrie 
2010 – participare internațională;  
2.  „Human security psycho moral consideration”. Lucrare prezentată la Conferința internaţională 
„Scientific research and education in the Air Force”, organizată de Academia Forțelor Aeriene “Henri 
Coandă”, în perioada 28-30 MAI 2015, publicată ca unic autor în volumul conferinţei, indexat ISSN, 
ISSN-L: 2247-3173; 
3.  „Considerații juridice cu privire la aspectul antisocial al noilor mișcări religioase”. Lucrare 
prezentată la Conferința internaţională „Provocări și strategii în ordinea și siguranța publică”, 
organizată de Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, în perioada 28-29 MAI 2015, publicată ca 
unic autor, în volumul conferinţei p.274-281, indexat: ISBN 978-606-28-0244-8; 
4. “Role of religious”. Lucrare prezentată la Conferinţa Internaţională Educație și creativitate pentru o 
societate bazată pe cunoaștere din cadrul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti în perioada 21-
23 noiembrie 2014, și s-a publicat în vol. conferinței indexat (ISBN 978-3-9503145; ISSN 2248-0064); 
5. “Religious education an important vector of security”. Lucrare prezentată la Conferinţa 
Internaţională Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere din cadrul Universităţii 
Titu Maiorescu din Bucureşti în perioada 21-23 noiembrie 2014, și s-a publicat în vol. conferinței 
indexat (ISBN 978-3-9503145; ISSN 2248-0064); 
6.  „Contribuțiile Bisericii Ortodoxe Române privind îmbunătățirea calității vieții în România”.  Lucrare 
prezentată în cadrul Sesiunii de comunicări „Pluri şi interdisciplinaritate: abordări actuale” organizată 
în cadrul Conferinţei internaţionale „Quality of life: a challenge for social policy”, organizată de 
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii – Academia Română, pe 22 aprilie 2015; 
7.  „Aspecte spirituale ale individualismului în societatea contemporană”. Lucrare prezentată în cadrul 
Sesiunii de comunicări „Pluri şi interdisciplinaritate: abordări actuale” organizată în cadrul Conferinţei 
internaţionale „Quality of life: a challenge for social policy”, organizată de Institutul de Cercetare a 
Calităţii Vieţii – Academia Română, pe 22 aprilie 2015; 
8.  „Evaluarea fenomenului migrației – soluții pastorale și sociale ale Misericii Ortodoxe Române”. 
Lucrare prezentată la Seminarul cu tema „Migraţie şi securitate euro-mediteraneană contemporană”, 
ce a avut loc la Camera Deputaţilor, în  data de 16 septembrie 2015 și s-a publicat în Revista 
Centrului de Strategii Aplicate - „ Diplomacy & Intelligence”, indexată ISSN 2344-3650; 
9.  „Locul Teologiei in dinamica cunoasterii interdisciplinare”. Lucrare prezentată în cadrul Conferinței 
Simpozionului doctoranzilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă în luna noiembrie 2019.  
10. Simpozionului doctoranzilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă în luna noiembrie 2019 cu 
tema de cercetare ”Teologia, Biserica și cunoașterea interdisciplinară  - provocări și soluții”  
11. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, Cultură, 
Civilizaţie, Ediția a XXVI-a, în perioada 25-26 septembrie 2020 cu temele de cercetare:  
       • Cercetare asupra reflectării tentativelor de obţinere a autonomiei “Ţinutului Secuiesc” în 
Cotidianele „Haromszek” şi „Hirmondo” din judeţul Covasna în perioada 2014-2016 
       • Studiu de caz cu privire la activitatea depusă de Forumul Civic al Românilor din Covasna, 
Harghita si Mures, pentru cultivarea şi păstrarea identităţii naţionale a românilor în perioada 2005-
2015 
       

  



Anexe Lista articolelor publicate : 
 
1. ”Persoana umană – ființă complexă (trup-suflet-duh)” în Revista ”Studia Doctoralia Andreiana” 
Publicaţie semestrială realizată sub egida Centrului de Cercetare Teologică al Universităţii „Lucian 
Blaga” din Sibiu, Editura Andreiana, Sibiu, ISSN 2285–8555, Anul VIII / Nr. 1 (ianuarie-iunie) 2019 
 
2.”Rolul duhovnicului în tămăduirea persoanei umane” în Revista ”Studia Doctoralia Andreiana” 
Publicaţie semestrială realizată sub egida Centrului de Cercetare Teologică al Universităţii „Lucian 
Blaga” din Sibiu, Editura Andreiana, Sibiu, ISSN 2285–8555, Anul VIII / Nr. 2 (iulie-decembrie) 2019 
 
3.”Teologia, Biserica și cunoașterea interdisciplinară  - provocări și soluții” în Revista ”Studia 
Doctoralia Andreiana” Publicaţie semestrială realizată sub egida Centrului de Cercetare Teologică al 
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Editura Andreiana, Sibiu, ISSN 2285–8555, Anul IX / Nr. 1 
(ianuarie-iunie) 2020 
 
4.”Cercetare asupra reflectării tentativelor de obţinere a autonomiei “Ţinutului Secuiesc” în 
Cotidianele „Haromszek” şi „Hirmondo” din judeţul Covasna în perioada 2014-2016” în Anuarul 
românilor din sud-estul Transilvaniei ”Acta Carpatica VII/2020”, ISSN 2393 – 0268; ISSN-L 2393-
0268  
 
5.”Studiu de caz cu privire la activitatea depusă de Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita 
si Mures, pentru cultivarea şi păstrarea identităţii naţionale a românilor în perioada 2005-2015” în 
Anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei ”Acta Carpatica VII/2020”, ISSN 2393 – 0268; ISSN-L 
2393-0268 

 


