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STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

Înscrierea pentru susținerea lucrării de doctorat

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015 – prezent

Studii de doctorat
Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” din Iași,Facultatea de Istorie, specializarea
„Istorie Modernă”

2014 – 2017

Studii de doctorat
Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloae” Iași, specializarea „Misiologie”. Doctor in Teologie, calificativul Magna
cum Laude, „Profil si specific misionar pan-ortodox in sec. al XVIII-lea”.

2012 – 2015

Studii de licență
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Istorie, Iași specializarea
„Istorie”

2012 – 2014

Studii de masterat
Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloae” din Iași, specializarea „Teologie sistematică în context contemporan”

2009-2013

Studii de licență
Universitatea „Petre Andrei” din Iași , Facultatea de Drept, specializarea „Drept”

2008-2012

Studii de licență
Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” Facultateade Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iași,
specializarea „Teologie Pastorală”

2003-2008

Studii liceale
Seminarul Teologic Ortodox Liceal „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Ascultare

Franceză

B1

VORBIRE

SCRIERE

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B1

B1

B1

B1

Certificat eliberat de Facultatea de Litere din Iași

Engleză

B1

B1

B1

B1

B1

Latina

A1

A1

A1

A1

A1

Greaca

A1

A1

A1

A1

A1

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

Competenţe de comunicare

▪ pasionat de competiție, dar în același timp și de munca în echipă
▪ deschis și sociabil, mă integrez ușor în orice mediu – teologic, juridic, istoric
▪ pasionat de oratorie, am susținut diverse cuvântări în cadru organizat la facultate, biserică, cât și în
cadrul conferințelor naționale și internaționale la care am participat.
▪ membru al corului „Basileus” și al corului „Theologus” al Facultății de Teologie Ortodoxă

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ leadership (șef de clasă la liceu, șef de grupă și sef de an la facultate)
▪ hotarât, disciplinat, ambițios, punctual și ferm
▪ persoană de încredere, bun orator, știu să mă motivez cât și să-i motivez pe cei din jur
▪ autodidact, motivat, tind spre perfecțiune

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice

Alte competenţe

Permis de conducere

▪ capacitate de sinteză, analiză, memorare și proiectare, realizând numeroase lucrări de seminar,
susținând trei lucrări de licentă, una de disertație, publicând numeroase articole în reviste de
specialitate, atât în țara cât și în străinătate și în prezent lucrez la două lucrări de doctorat în paralel.
▪ o bună organizare a timpului efectiv de lucru, o gestionare și rezolvare rapidă a priorităților, cât și a
problemelor întâmpinate. În anul universitar 2012-2013 am fost masterand în anul I la facultatea de
Teologie, student în anul IV la Drept și student în anul I la Istorie.
▪ punctualitate, seriozitate și asumarea responsabilității în toate activitățile în care am fost angrenat.

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™

▪ muzică psaltică
▪ pasionat de lectură

▪ categoria A (2009), B (2008)
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Curriculum Vitae

Scrieţi numele şi prenumele

Informații suplimentare
Prezentări/Seminarii

▪ Metoda istorico-critică și limitele folosirii sale în științele socio-umane. Contextualizare și evaluare –
Proiectului „POSDRU/ 187/ 1.5/ S/ 155397”, 2015;
▪ Susținerea lucrării de licență cu titlul Mitropolitul Iosif Naniescu (1875-1902) în cadrul facultății de
Istorie (iunie 2015), Iași, România
▪ Coordonatele gândirii eretice – „Etică creștină aplicată”, 2014;
▪ Mărturisirea publică a credinței– „Antropologie misionară”, 2014;
▪ Susținerea lucrării de disertație cu titlul Secte și noi mișcări religioase în context democratic în cadrul
facultății de Teologie (iunie 2014), Iași, România.
▪ Franța în timpul războaielor napoleoniene – „Europa Modernă”, 2014;
▪ Revoluție sau lovitură de stat? Decembrie 1989 – „România sec. XX”, 2014;
▪ New age, o nouă religie? – „Istoria și filosofia religiilor”, 2013;
▪ Avortul din perspectivă etică, scripturistică și patristică – „Bioetică”, 2013;
▪ Viața și activitatea Maicii Domnului în Sfânta Scriptură și apocrife – studiu comparativ – „Teologie
Dogmatică”, 2013;
▪ Suținerea lucrării de licență Laic și religios prin prisma reformei lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866)
în cadrul facultății de Drept (iunie 2013), Iași, România;
▪ Profetul Mahomed - „Istoria și filosofia religiilor”, 2012;
▪ Omul cetății, mitropolitul Iosif Naniescu – „Istoria României Moderne”, 2012.
▪ Susținerea lucrării de licență cu titlul Jocuri și sărbători în Grecia antică în cadrul facultății de Teologie
(iunie 2012), Iași, România.
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ANEXE


























Prezentarea articolului Coordonate ale misiunii ortodoxe în dezvoltarea secolului al XVIII –lea, în cadrul Simpozionului
Internațional „Studia Theologica Doctoralia”, organizat de Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași, (8-9 iunie
2017), Putna, Suceava. Articolul urmează să fie publicat în „Studia Theologica Doctoralia”, vol. IX.
Prezentarea articolului Rolul și importanța teologică a periodicului eclesial „Biserica Ortodoxă Română”, în timpul
arhipăstoririi Patriarhului Justinian Marina (1948-1977), în cadrul Sesiunii de comunicări științifice „Mărturisirea credinței prin
cuvânt și artă în Biserica Ortodoxă Română în perioada comunismului”, organizată de Facultatea de Teologie din ClujNapoca (18 mai 2017), Cluj-Napoca, România. Articolul urmează a fi publicat în volumul colectiv al conferinței.
Prezentarea articolului Multicultural religious proselytism ormissionary activity in the postmodern secularized society? în
cadrul International Conference of the SEA event, ediția a XI –a, (27-28 aprilie), Iași, România. Articolul este publicat în
„Management Intercultural”, vol. XIX, numărul 38, 2017.
Prezentarea articolului Iosif Naniescu – Colecții și donații (1818-1912), în cadrul Simpozionului național de istorie
universitară, muzeologie și biblioteconomie, organizat de către Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, (23-24
noiembrie 2016), Iași, România.
Prezentarea articolului Legăturile Mitropolitului Gabriel Bodoni (1749-1821) cu Transilvania, în cadrul Conferinței
Internaționale „Reforma și românii în secolele XVI-XIX”, organizată de Asociația Res Bibliothecaria, Cluj-Napoca și Biblioteca
Central Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca (3-4 noiembrie 2016), Cluj-Napoca, România. Articolul urmează a fi publicat
în volumul colectiv al conferinței.
Prezentarea articolului Data nașterii și numele mitropolitului Iosif Naniescu (1818-1902), în cadrul Simpozionului Național
dedicat Zilelor Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – sesiunea de comunicări a cadrelor didactice și a cercetătorilor.
Colocviile Școlii Doctorale, ediția a X –a, organizat de către Facultatea de Istorie din Iași și DAAD Alumni Club Iași, (27-29
octombrie 2016), Iași, România.
Prezentarea articolului The term „conversion” and its meaning in the Orthodoxy, în cadrul Conferinței Internaționale
„Conversions and Transformations: Missiological Approaches to Religious Change”, 14 th Assembly IAMS (The International
Association for Mission Studies), 11-17 august 2016, Seul, Korea de Sud.
Prezentarea articolului Activitatea cultural-administrativă a mitropolitului Iosif Naniescu 1875-1902, în cadrul Sesiunii
naționale de comunicări științifice „Timp, Spații și Mentalități. Istoria între concret și imaginar”, organizată de Școala Doctorală
de Istorie a Facultății de Istorie, 27 mai 2016, București, România.
Prezentarea articolului Aspecte misionare în Didahiile Sfântului Antim Ivireanul, în colaborare cu pr.prof. dr. Gheorghe
Petraru în cadrul Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae” ediția a IV –a, (12-14 mai 2016) Iași, România. Articolul
este publicat în „Teologie și Pedagogie. Identitate specifică și responsabilitate comună în actul educației”, Editura Doxologia,
Iași, 2016.
Prezentarea articolului Aspecte misionare cuprinse în opera Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, în cadrul Simpozionului
Internațional „Studia Theologica Doctoralia”, ediția a VIII –a, (11 mai 2016), Iași, România. Articol publicat în „Studia
Theologica Doctoralia” vol. VIII, Editura Doxologia, Iași, 2016.
st
Prezentrea articolului The concept of „mission” in the Orthodoxy: an approach based on migration experiences in the 21
century in Europe, în cadrul Conferinței Internaționale: „Green Pastures? Human Mobility and Christian Communities in
Central and Eastern Europe – CEEAMS Conference”, (9-13 mai 2016), Osijek, Croația.
Prezentarea articolului The Ecclesial Periodic „Revista Teologică” (1883-1887), în cadrul Conferinței Internaționale „World
LUMEN Congres 2016. Logos Universality Mentality Education Novelty. 15th Lumen Anniversary Edition”, (12-17 aprilie
2016), Iași, România (articol dat spre publicare în „Journal of Current Research in Science – Thomson Reuters Web of
Science. ISI Indexed)
Prezentarea articolului Ierarhul Iosif Naniescu – reperele vieții (1818-1875), în cadrul Conferinței Naționale ”Historia magistra
vitae. Noi teme pe agenda de cercetare”, ediția a VI –a, (8-9 aprilie 2016), organizată de Facultatea de Istorie și Filosofie din
cadrul Universității „Bebeș-Bolyai” – articol publicat în volumul colectiv al conferinței – Cluj-Napoca, România.
Prezentarea articolului Conceptul de „misiune” și specificul lui în ortodoxie, în cadrul Conferinței Internaționale a Școlilor
Doctorale din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, în data de 16 decembrie 2015, Iași, România.
Prezentarea articolului Mărturisirea publică a credinței în context contemporan în cadrul primei ședințe a conferinței internaționale
„Dezvoltare internațională și democratizare”, ediția a III –a, (10-11 decembrie 2015) – publicat în volumul conferinței, Iași, România.
Prezentarea articolului The Archibishop Antim Ivireanu`s activity (1708-1716) – interactions between the orthodox religion, spirituality
and creativity în cadrul primei ședințe de susținere și diseminare a lucrărilor în cadrul conferinței „Spirituality and Creativity” – SEA
Events (Sharing, Empower Awareness), ediția a VIII –a, în data de 23 octombrie 2015. Articolul este publicat în „Management
Intercultural”, vol. XVII, nr. 2 (34), 2015.
Prezentarea articolului Aspecte misionare în opera cultural filantropică a mitropolitului Iosif Naniescu (1875-1902) în cadrul conferinței
internaționale „Studia Theologica Doctoralia”, ediția a VII –a, (10-12 mai 2015) Tg. Neamț, România. Articolul este publicat în volumul
colectiv Studia Theologica Doctoralia, vol. VII, Editura Doxologia, Iași, 2015, ISBN: 978-973-702-830-3.
Prezentare Lights and shadwos in the missionary theology in Romanian Orthodox Church în cadrul conferinței internaționale „Beyond
the Iron Curtain: Being Church in Central and Eastern Europe twenty five years after the political changes” (10-13 februarie 2015) din
Heiligenkreuz, Viena, Austria.
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