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Curriculum vitae  

Europass  

 
 

 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume PESTROIU DAVID 

 

Adresă(e) Str. Olimpului, nr. 17, sector 4, București, cod poștal 040196 

 

 

Telefon(oane) tel. +40213355085 

+40723998961 

 

 

E-mailuri pestroiu@gmail.com 

david.pestroiu@unibuc.ro 

davidpestroiu@yahoo.com 

david.pestroiu@ftoub.ro  

  

Naţionalitate Română 

  

Data naşterii 03.07.1973 

  

Sex Masculin 

  

 

Experienţa profesională 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Perioada 

     

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesinală releantă, începând 

cu cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

 

Din 1 oct. 2013 (și în prezent) 

  

Conferențiar universitar 

Predare și seminarizare, evaluare, îndrumări licențe, disertații și lucrări de grad 

I didactic, consultații și tutoriat, autoperfecționare, cercetare, publicistică, 

relații interne și internaționale, membru în comisii de doctorat 

Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul 

Justinian”, str. Sf. Ecaterina, nr. 2, sector 4. 

Învățământ universitar teologic  

 

mailto:pestroiu@gmail.com
mailto:misiolog@yahoo.com
mailto:davidpestroiu@yahoo.com
mailto:david.pestroiu@ftoub.ro
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Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând 

cucea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vzi 

instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat 

 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

 

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând 

cucea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vzi 

instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat 

 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

 

            Educaţie şi formare 

 

Perioada 

 

 

 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu 

cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi 

adresaangajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

 

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu 

cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile 

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

 

 

 

1 oct. 2004 – 30 sep. 2013 

  

 Lector universitar 

Predare și seminarizare, evaluare, îndrumări licențe, disertații și lucrări de grad 

I didactic, consultații și tutoriat, autoperfecționare, cercetare, publicistică, 

relații interne și internaționale  

Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul 

Justinian”, str. Sf. Ecaterina, nr. 2, sector 4. 

Învățământ universitar teologic  

 

Din 12 dec. 1999 (și în prezent) 

 

Cleric (diacon/ preot paroh/ consilier eparhial) 

Slujire eclezială pastoral-misionară în deplină ascultare față de Chiriarh, 

conform normelor canonice și statutare ale Bisericii Ortodoxe Române 

Arhiepiscopia Bucureștilor, Str. Miron Cristea, nr. 9, București, sector 4/ 

Parohia Flămânda, str. Olimpului, nr. 17, București, sector 4 

Culte 

 

 

1994-2005 

 

Cadru didactic (pedagog, supraveghetor noapte, profesor de teologie) 

Predarea disciplinelor teologice 

Seminariile Teologice „Nifon Mitropolitul” din București și „Teoctist 

Patriarhul” din Giurgiu 

 

Învăţământ preuniversitar 

 

 

 

1993-2000 

 

Profesor de Religie 

 

Reintroducerea disciplinei Religie în școala românească, după 1989, și 

predarea acesteia 

Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, Str. General Berthelot nr. 58, sector 

1, București 

Învățământ preuniversitar 

 

 

 

 

2007 – Bursă de cercetare postdoctorală oferită de Comitetul Catolic de 

Colaborări Culturale, la Biblioteca Universității Pontificale Gregoriene, Roma 

2009 

 Diplomă de Manager de Proiect 

Alcătuire, propunere și implementare proiecte; constituirea și conducerea 

echipelor de proiect, evaluarea finalităților sub parametrii sustenabilității, 

identificarea posibilelor riscuri și a strategiilor de eliminare a acestora 

Structural Consulting Group 

Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG 

Consiliul Național pentru Formarea Profesională a Adulților 
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Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

 

 

 

 

2012 

 Certificat 

Managementul calității în învățământul superior 

 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Bd. Carol I, nr. 11, Iași, cod 700506 

 

 

   

 

2012 

Auditor intern 

   

Apreciere asupra conformității față de standardele europene de calitate ISO 

 

Universitatea din București 

 

 

 

1999-2004 

 Diplomă de Doctor în teologie 

Admis cu media 10 la specializarea: Misiologie și Ecumenism. Îndrumători: 

Diac. prof. dr. Petre I. David (1999-2003) și Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula 

(susținere teză – feb. 2004) 

 Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă 

 

 

 

1998-1999 

 Diplomă de Studii aprofundate (Master) 

Profilul: Teologie 

Specializarea: Pastorală și Misiune 

Media de absolvire: 9,80 

 Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă 

 

 

 

1994-1998 

Diplomă de Studii universitare de licență 

Domeniul: Teologie 

Specializarea: Teologie Ortodoxă Pastorală 

Media de absolvire: 9,83 

Media generală a anilor de studii: 9,34 

Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă 

 

 

1989-1994 

Diplomă de bacalaureat și Diplomă de Absolvire (atestat profesional) 

Teologie Ortodoxă 

Media examen bacalaureat: 9, 55 

Media generală de absolvire: 9,70 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox din București 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) 

 

Română 

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 

experimenta

t 

C

2 

Utilizator 

experimenta

t 

C

2 

Utilizator 

experimenta

t 

C2 
Utilizator 

experimentat 

                                               

Franceză 

  

 

B1 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 

experimenta

t 

B

2 

Utilizator 

independent 

B

1 

Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 

experimentat 

Greacă veche    

  C2 

Utilizator 

experimenta

t 

    B2 
Utilizator 

independent 

                                               

Latină  

 

  C2 

Utilizator 

experimenta

t 

    C1 
Utilizator 

experimentat 

                                             

Italiană 

 

 

B2 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 

experimenta

t 

B

2 

Utilizator 

independent 

B

1 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Spirit de echipă, bună capacitate de adaptare şi comunicare.  

Manager administrativ al Centrului Educațional Social Creștin „Sfântul 

Haralambie” – After-school ortodox și grădiniță creștină (din 2010, și în prezent) 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Spirit organizatoric, în special pentru coordonarea unor activităţi social-culturale 

Paroh, consilier eparhial și manager – funcții ce implică aptitudini organizatorice 

  

  

Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a calculatorului 

Utilizarea aplicaţiilor de tip Microsoft Office, tehnoredactare de texte, programe 

de navigare Internet 

  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

Talent muzical și literar; simț estetic 

Alte competenţe şi 

aptitudini 

 

Publicații 

 

Permis de conducere 

 

Competenţe şi aptitudini pedagogice 

Competențe mediatice: prezențe la diferite posturi TV – 140 de emisiuni, prezențe 

la diferite posturi de radio – 65 de emisiuni (inclusiv interviuri). 

Conform listei anexe 

 

Categoria B (din 1993) 

 

2 noiembrie 2020      

    Pr. conf. dr. David PESTROIU 

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

