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Curriculum Vitae  

  
Informaţii personale 

 
 

Nume   EDUARD-EUGEN GEGIU 
 

Adresă CRAIOVA, codul poștal 200549, ROMÂNIA 
Telefon 0740153343 

Fax 0351801199 
E-mail eduardgegiu@gmail.com 

Naționalitate română 
Data nașterii 25.03.1981 

  
Experienţa profesională 

 
 

Perioada în prezent 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Liceul de Arte ”Marin Sorescu”, str. Tabaci, nr. 4, 200642, Craiova, jud. Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Management  

Funcţia sau postul ocupat Director Liceul de Arte ”Marin Sorescu”, Craiova 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
conducerea executivă a unității de învățământ preuniversitar, în conformitate cu 
atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de 
administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale 
 

Perioada septembrie 2020 – august 2021 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Liceul Teoretic „Henri Coandă”, str. Henri Coandă, nr. 48, 200480, Craiova, jud. Dolj, 
Romania  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Management 
 

Funcţia sau postul ocupat director adjunct Liceul Teoretic ”Henri Coandă” Craiova 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
conducerea executivă a unității de învățământ preuniversitar, în conformitate cu 
atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație 
al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale  
 

Perioada septembrie 2020 – august 2021 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Liceul Teoretic „Henri Coandă”, str. Henri Coandă, nr. 48, 200480, Craiova, jud. Dolj, 
Romania  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Activitate administrativă 
 

Funcţia sau postul ocupat membru al Consiliului de Administrație al Liceul Teoretic ”Henri Coandă” Craiova  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
dezbaterea, votarea și monitorizarea punerii în aplicare a hotărârilor privind 
activitatea liceului 
 

Perioada septembrie 2015 – în prezent 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, Str. Calea Bucuresti, Nr. 93, Craiova, jud. Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Didactic 
 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular, specialitatea Religie ortodoxă / Educație socială 
Principalele activități și 

responsabilități 
Programarea activităţii de învăţare, elaborarea proiectului / scenariului didactic, realizarea 
activităţii didactice, organizarea activităţilor practice complementare procesului de 
transmitere de cunoştinţe, elaborarea si utilizarea instrumentelor de monitorizare si evaluare 
a învăţării, dezvoltarea curriculumului optional 
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Perioada 2019 – 2020 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, Str. Calea Bucuresti, Nr. 93, Craiova, jud. Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educație 
 

Funcţia sau postul ocupat Consilier pentru programe și proiecte educative 
Principalele activități și 

responsabilități 
Coordonarea activităților educațtive școlare și extrașcolare 
 
 

Perioada 2019 – 2020 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, Str. Calea Bucuresti, Nr. 93, Craiova, jud. Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educație 
 

Funcţia sau postul ocupat Vicepreședinte al Comisieide coordonare a Programului Național „Școala Altfel” 
Principalele activități și 

responsabilități 
Planificarea și coordonarea activităților din cadrul Programului Național „Școala Altfel” 
 
 

Perioada 2018-2020 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, Str. Calea Bucuresti, Nr. 93, Craiova, jud. Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educație 
 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Comisiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a 
VIII-a 

Principalele activități și 
responsabilități 

Coordonarea activităților Comisiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru 
elevii clasei a VIII-a 
 

Perioada 2019 – 2020 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, Str. Calea Bucuresti, Nr. 93, Craiova, jud. Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educație 
 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil al Comisiei Metodice Om șiSocietate 
Principalele activități și 

responsabilități 
Coordonarea activităților, acțiunilor, proiectelor și programelor comisiei Metodice Om și 
Societate 
 

Perioada 2017 – 2020 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, Str. Calea Bucuresti, Nr. 93, Craiova, jud. Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educație 
 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil al Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității   

Principalele activități și 
responsabilități 

Coordonarea activităților, acțiunilor, proiectelor și programelor Comisiei Metodice pentru 
prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și 
promovarea interculturalității 
 

Perioada 2019 – 2020 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, Str. Calea Bucuresti, Nr. 93, Craiova, jud. Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educație 
 

Funcţia sau postul ocupat Șef de catedră – specialitatea Religie 
Principalele activități și 

responsabilități 
Coordonarea activităților, acțiunilor, proiectelor și programelor catedrei de Religie 
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Perioada 2018 – 2020  
Numele şi adresa 

angajatorului 
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, Str. Calea Bucuresti, Nr. 93, Craiova, jud. Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educație 
 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Comisiei de Etică 
Principalele activități și 

responsabilități 
Coordonarea activităților și acțiunilor Comisiei de Etică 
 
 

Perioada 2020 – în prezent 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, Str. Calea Bucuresti, Nr. 93, Craiova, jud. Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Didactic 
 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Corpului național de experți în management educațional 
Principalele activități și 

responsabilități 
experiență și expertiză în managementul instituțional 
 
 

Perioada  2019 – 2020 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, Str. Calea Bucuresti, Nr. 93, Craiova, jud. Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educație 
 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Comisiei pentru promovarea imaginii școlii 
Principalele activități și 

responsabilități 
Coordonarea activităților și acțiunilorComisiei pentru promovarea imaginii școlii 
 
 

Perioada 2019 – în prezent 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Asociația CEDRU – Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Str. Ioana 
Radu, nr. 40, 200549, Craiova, judetul Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Organizatie non-guvernamentală cu profil educațional, cultural și socio-umanitar 

Funcţia sau postul ocupat Vicepreședinte – Asociația CEDRU – Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 

Principalele activități și 
responsabilități 

Coordonarea activităților, acțiunilor , proiectelor și programelor inițiate de Asociația CEDRU 
sau în care Asociația CEDRU este partener 
 

Perioada 2020-2022 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Asociația CEDRU – Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Str. Ioana 
Radu, nr. 40, 200549, Craiova, judetul Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Management de proiect 
 

Funcţia sau postul ocupat Co-manager de proiect Erasmus+„ Developing the trainers  ̓Skills to improve functional literacy 
skills of adults in need” (nr. de referință 20202-1-RO01-KA104-078393) 

Principalele activități și 
responsabilități 

Implementarea cu succes a activităților proiectului și atingerea rezultatelor planificate în 
proiect 
 

Perioada 2019-2020 
Numele şi adresa 

angajatorului 
AsociațiaNațională de Spirjinire a TineretuluiEcologistdin România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educația formală și non-formală 
 

Funcţia sau postul ocupat Membru al echipei de Proiect Erasmus+ „Local VolunteeringInitiative – LVI”, (nr. de referință 
2018-1-RO01-ESC11-061229) 

Principalele activități și 
responsabilități 

Organizator – coordonator al grupului de elevi 
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Perioada 2019-2020 
Numele şi adresa 

angajatorului 
AsociațiaNațională de Spirjinire a TineretuluiEcologistdin România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educație formală și non-formală 
 

Funcţia sau postul ocupat Membru al echipei de Proiect Erasmus+ „SHIFT”, (nr. De referință 2018-2-RO01-KA125-
049980) 

Principalele activități și 
responsabilități 

Organizator – coordonator al grupului de elevi 
 
 

Perioada 2017-2019 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Asociația Comunități pentru tineret (ACT), str. Victoriei, nr. 163, Băilești, județul Dolj, 
România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educație formală și non-formală 
 

Funcţia sau postul ocupat Membru al echipei de Proiect Erasmus+ ”Culturality – Cultural 
creativitytoexpressandconnect”, (nr. de referință 2017-2-IT04-KA105-015620) 

Principalele activități și 
responsabilități 

Implementarea cu succes a activităților proiectului și atingerea rezultatelor 
planificate în proiect. Organizator – coordonator al grupului de elevi, responsabil 
pentru: organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare; identificarea şi 
valorificarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor; elaborarea și administrarea 
instrumentelor de evaluare; administrarea instrumentelor de evaluare; organizarea, 
coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi; tratarea diferenţiată a elevilor, în 
funcţie de nevoile lor specifice; comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului 
bidirecţional în comunicare 
 

Perioada 2017 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Asociația Culturală Branart 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educația formală și non-formală 
 

Funcţia sau postul ocupat Group  Leader  în cadrul  Proiectului  Erasmus +, Mobilități  pentru  tineri “CyberStyler – Digital 
creativity to create and connect”, (nr. de referință 2017-2-DE04-KA105-015620) 

Principalele activități și 
responsabilități 

Organizator – coordonator al grupului de elevi 
 
 

Perioada 2015-2017 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Asociația CEDRU – Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Str. Ioana 
Radu, nr. 40, 200549, Craiova, judetul Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Management de proiect 
 

Funcţia sau postul ocupat Membru al echipei de Proiect Erasmus+ „Improving Performance throughLearning Transfer – 
IMPERLET”, (nr. de referință 2014-1-RO01-KA104 – 001098)  

Principalele activități și 
responsabilități 

Implementarea cu succes a activităților proiectului și atingerea rezultatelor planificate în 
proiect 
 

Perioada 2018 
Numele şi adresa 

angajatorului 
AsociațiaNațională de Spirjinire a TineretuluiEcologistdin România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educația formală și non-formală 
 

Funcţia sau postul ocupat Membru al echipei de Proiect Erasmus+ „LanguageACTs”, (nr. De referință 2017-2-RO01-
KA105-037735) 

Principalele activități și 
responsabilități 

Organizator – coordonator al grupului de elevi 
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Educaţie şi formare  

  
Perioada 2020-2022 

Numele și tipul institutiei de 
invatamant si al organizației 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Departamentul de Filosofie, Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Filosofie aplicată 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Master – în curs de eliberare  ”Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri” 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

Cursuri de master 
 
 

Perioada 2020 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Dolj 
 
 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii, prin măsuri sistemice de aplicare inovativă și 
sustenabilă a noului curriculum național, urmărind creșterea accesului la experiențe 
de învățare de calitate ale elevilor din învățământul preuniversitar primar și 
gimnazial 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Certificat de participare - Curs acreditat  ”Curriculum relevant, educație deschisă 
pentru toți – CRED” 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

Program acreditat de formare continuă/perfecționare 
 
 

Perioada 09.–25.07.2018 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Fundaţia Cultural-Umanitară „Henri Coandă” ORADEA 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Managementul clasei de elevi 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Certificat de participare - Programul de perfecţionare «MANAGEMENTUL CLASEI» 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

Program de formare continuă/perfecționare 
 
 

Perioada 04.–06.05.2018 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Centrul European Belgrad 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Învățare creativă, proiecte croscurriculare, managementul diversitatii 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Certificat de participare - Cursul de formare continuă  „Social Education” 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

Program european  de formare continuă/perfecționare 
 
 

Perioada 16-22.10.2017 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Asociaţia Culturală „Branart”, Craiova 

Domeniul studiat/aptitudini Metode creative de predare, învățare, evaluare 
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ocupaționale 
Tipul calificării/diploma 

obținută 
Certificat de participare - Cursul de formare profesională «METODE DE LUCRU CU ELEVII 
DEFAVORIZAŢI» 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

Program de formare continuă/perfecționare 
 
 

Perioada 09-15.10.2017 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Asociaţia Culturală „Branart”, Craiova 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Metode creative de predare, învățare, evaluare 
 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Certificat de participare - Cursul de formare  profesională  «METODE  DE  PREVENIRE  A  
ABANDONULUI  ŞCOLAR» 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

Program de formare continuă/perfecționare 
 
 

Perioada august-septembrie 2017 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Asociația CEDRU (Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane), 
Compartimentul „Centrul de excelență pentru adolescenți (Teen Center) 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Dezvoltare durabilă 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Certificat de participare - Cursul Europass – Un portofoliu pentru viitor, (5 zile de 
formare, 40 ore) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

Program de formare continuă/perfecționare 
 
 

Perioada iunie-iulie 2017 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Asociația CEDRU (Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane), 
Compartimentul „Centrul de excelență pentru adolescenți (Teen Center) 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Educație inter și multiculturală 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Certificat de participare - Cursul Educație interculturală în comunități multietnice în 
învățământul preuniversitar – nivel ISCED 2, (5 zile de formare, 40 ore), desfășurat  
prin Programul local de voluntariat „Non-formal vs. formal în comunitatea locală 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

Program de formare continuă/perfecționare 
 
 

Perioada 9 mai 2017 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Asociația Sol Mentis 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Educație parentală 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Certificat de participare - Cursul de perfecționare «EDUCAȚIE PARENTALĂ», cu tema 
«CUM SĂ CREŞTEM COPII CARE VOR SPUNE NU DROGURILOR» 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

Program de formare continuă/perfecționare 
 
 

Perioada 8 mai 2017 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

Asociația Sol Mentis 
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realizat formarea profesională 
Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaționale 
Educație parentală 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Certificat de participare - Cursul de perfecționare «EDUCAȚIE PARENTALĂ», cu tema 
«DISCIPLINA DEMOCRATICĂ – FĂRĂ PEDEPSE ŞI FĂRĂ RECOMPENSE» 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

Program de formare continuă/perfecționare 
 
 

Perioada mai-iunie 2017 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Asociația CEDRU (Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane), 
Compartimentul „Centrul de excelență pentru adolescenți (Teen Center)” 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Educație inter și multiculturală 
 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Certificat de participare - Cursul Valori, dimensiuni și obiective ale educației 
interculturale, (5 zile de formare, 40 ore), prin Programul local de voluntariat 
„Interculturalitate și spiritualitate în mediul școlar” 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

Program de formare continuă/perfecționare 
 
 

Perioada 21.11.– 15.12.2016 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Fundaţia Cultural-Umanitară „Henri Coandă” ORADEA 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Management educațional 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Certificat de participare - Programul de perfecţionare «ASIGURAREA EFICIENŢEI 
MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT» 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

Program de formare continuă/perfecționare 
 
 

Perioada 08-25.11.2016 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret CRAIOVA 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Pregatirea, efectuarea formarii; evaluarea cursantilor; revizuirea si promovarea programului 
de formare 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Certificat de absolvire - Programul de perfecţionare «FORMATOR» 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

Program autorizat de formare continuă/perfecționare 
 
 

Perioada 2009-2013 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Institutul de Liturgică-Pastorală „Santa Giustina” din Padova, Italia 
 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Teologie 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Diplomă de Doctor – echivalată CNRED 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

summa cum laude 
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Perioada 2005-2009 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică 
Universitatea din Craiova 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Drept 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Diplomă de Licenţă 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

Studii universitare de lungă durată, cu licență 
 
 

Perioada 2005-2007 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Institutul de Liturgică-Pastorală „Santa Giustina” din Padova, Italia 
 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Teologie 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Diplomă de Master 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

magna cum laude 
 
 

Perioada 2001-2005 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Universitatea din Craiova 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Teologie 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Diplomă de Licenţă 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

Studii universitare de lungă durată, cu licență 
 
 

Perioada 1996-2001 
Numele și tipul institutiei de 

invatamant si al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Seminarul Teologic Ortodox  „Sfântul Grigore Teologul” din Craiova 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Teologie 

Tipul calificării/diploma 
obținută 

Diplomă de Bacalaureat 
 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învățământ  

Studii liceale 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 
Limba(i) maternă(e) 
Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 
Limba română 
Limbile engleză, italiană, franceză 

  

Autoevaluare  Citire Vorbire Scriere 

  Ascultare Înțelegere Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba italiană  C1 EXCELENT C2 EXCELENT  C1 EXCELENT C1 EXCELENT C1 EXCELENT 

Limba engleza  C1 EXCELENT C2 EXCELENT  C1 EXCELENT C1 EXCELENT C1 EXCELENT 

Limba franceza  B1 BINE B1 BINE B1 BINE B1 BINE B1 BINE 

  

Aptitudini și competențe 
sociale 

capacitatea de a comunica în mod constructiv în diferite medii, de a arata toleranță, de 
a exprima și înțelege diferite puncte de vedere, de a negocia cu abilitate pentru a 
produce încredere și de a empatiza; gestionarea situațiilor de stres și frustrare;  
distingerea între sferele personale și profesionale; atitudine de colaborare, asertivitate 
și integritate; comunicarea eficientă:  exprimarea clară, concisă a ideilor, ascultarea 
activă și respectarea părerilor celorlalți participanți, parteneri, colaboratori sau 
parteneri de discuție, evitarea conflictelor; competențe civice, bazate pe cunoașterea 
conceptelor de democrație, egalitate, cetățenie, drepturi civile; - cunoștințe despre 
evenimente contemporane; - conștientizarea scopurilor, valorilor, politicilor de 
dezvoltare socială și economică la nivelul UE; - conștientizarea diversităților și 
identităților culturale din Europa. 

Aptitudini și competențe 
organizatorice 

capacitate de analiză a sarcinilor și responsabilităților ;  spirit analitic ; deschidere și 
disponibilitate pentru lucru în echipă ; spirit de (auto)evaluare și optimizare ;  
capacitate de (auto)perfecționare. 

Aptitudini și competențe 
tehnice 

 Cunostinte SW (Windows  XP, 2000, 2003 + aplicatiile Office aferente) 
 Am deprinderi foarte bune de tehnoredactare computerizata 
 Realizez prezentari foto și montaje video folosind diferite programe de prelucrare      

( Power Point, Photos) 
 Cunoștințe foarte bune de utilizare a Internetului și a aplicațiilor de poștă 

electronică 

Permis(e) de conducere Detin permis de conducere categoria B din anul 2000 
 

Alte aptitudini și competențe Aptitudini de training, de consiliere si dezvoltare personala, de evaluare si intervenție 
organizatională. 
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Informații suplimentare: 
 
▪  Organizarea și susținerea de activități de mentorat în anul școlar 2019-2020, în calitate de membru al Asociației 
CEDRU – Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul Programului Național de Sprijin 
Emoțional” SANDWORK EXPRESIV”, avizat I.S.J. Dolj și C.C.D. Dolj. 
▪  În perioada septembrie 2019-ianuarie 2020, participarea activități de predare și monitorizare în cadrul 
proiectului educațional de tipul schimb de experiență Culturality – Cultural creativity to express and connect, (24 
ore de formare), cu număr de referință 2017-2-IT04-KA105-015620 (proiect aflat în implementare în perioada 
2017-2020); 
▪  Participare la Conferința Internațională «EARLY INNOVATION CAPACITY», activitate înscrisă în Calendarul 
Activităţilor Ştiinţifice, Metodice şi Culturale al CCD Dolj, poziţia 197, derulată în cadrul proiectului Erasmus+, KA 
201 – Strategic Partnership for school education. Project: Early Innovation Capacity (Fostering innovation interest 
and building innovation capacity among secondary school students through opening up new learning spaces for 
young learners), număr de referință 2017-1-UK01-KA201-036517, la data de 20.05.2019. 
▪  Membru în echipa de implmentare a proiectului educațional – concurs județean „Importanța laptelui și a altor 
produse lactate în alimentația elevilor, organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Dolj și Inspectoratul Județean 
Dolj, 23.05.–07.06.2018; 
▪  Organizarator și coordonator al cursului Peer Mediation – Medierea de la egal la egal, (2 zile de formare, 16 ore), 
curs propus de Asociația CEDRU (Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane), Compartimentul 
„Centrul de excelență pentru adolescenți (Teen Center)”, și desfășurat în perioada mai-iulie 2019, prin Programul 
local de voluntariat „Combaterea violenței în mediul școlar și extreșcolar”; 
▪  În perioada septembrie 2018-ianuarie 2019, participarea activități de predare și monitorizare în cadrul 
proiectului educațional de tipul schimb de experiență Culturality – Cultural creativity to express and connect, (24 
ore de formare), cu număr de referință 2017-2-IT04-KA105-015620 (proiect aflat în implementare în perioada 
2017-2020); 
▪   Organizarea și susținerea de activități de mentorat în perioada 25 februarie 2018 – 21 ianuarie 2019, în calitate 
de membru al Asociației CEDRU – Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, făcând parte din 
echipa de implementare a Programului regional de mentorat ”MENTor”; 
▪  Organizarator și coordonator al cursului Repere istorice în apariția și dezvoltarea creștinismului, (3 zile de 
formare, 18 ore), curs propus de Asociația CEDRU (Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane) și 
desfășurat în perioada mai-iunie 2018, prin Programul local de voluntariat „Interculturalitate și spiritualitate în 
mediul școlar”; 
▪  Organizarator și coordonator al cursului Libertate și responsabilitate în lumina credinței creștin ortodoxe, (2 zile 
de formare, 16 ore), curs propus de Asociația CEDRU (Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane), 
Compartimentul „Centrul de excelență pentru adulți (Adult Center)”, și desfășurat în perioada iunie-iulie 2018, prin 
Programul local de voluntariat „Non-formal vs. Formal în comunitatea locală”; 
▪  În perioada septembrie 2017-ianuarie 2018, participarea la activități de predare și monitorizare în cadrul 
proiectului educațional de tipul schimb de experiență Culturality – Cultural creativity to express and connect, (40 
ore de formare), cu număr de referință 2017-2-IT04-KA105-015620 (proiect aflat în implementare în perioada 
2017-2020); 
▪  Participare la conferința internațională Intrapolati nella rete derulată în cadrul proiectului Erasmus+, nr. 2017-2-
IT03-KA105-011752, Torre del Greco (Italia) în data de 28.02.2018; 
▪  Participare la Workshopul „Toleranță și responsabilitate în mediul școlar”, desfășurat sub egida proiectelor 
Erasmus+ Purple și Unlock the World cu numerele de referință 216-3-RO01-KA105-035286 și 217-1-RO01-KA105, 
13.04.2018; 
▪  Organizarea Atelierelor de lucru desfășurate în cadrul Cercului Pedagogic al Profesorilor de Religie din județul 
Dolj, secțiunea gimnaziu, cu tema Responsabilitate, toleranță, interculturalitate în societatea contemporană, derulat 
în colaborare cu Asociația Națională de Spirjinire a Tineretului Ecologist din România. Activitățile au fost derulate în 
cadrul proiectului “Purple”, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, nr. 2016-3-RO01-KA105-
035286 cu implicarea voluntarilor Asociației proveniți din tări precum Rusia, Ucraina, Italia, Algeria, Iordania și 
Georgia, în data de 21.04.2018. 
▪  Participare la Seminarul Internațional «MINORITĂȚILE ETNICE DIN ROMÂNIA ȘI PROVOCĂRILE DIVERSITĂȚII», 
în data de 19.04.2018, activitate înscrisă în Calendarul Activităţilor Ştiinţifice, Metodice şi Culturale al CCD Dolj, 
poziţia 145, pagina 21, anul școlar 2017-2018. 
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Activitate ştiinţifică: 
▪ Publicarea volumului Icona bizantina tra epifania del sacro e bellezza liturgica, Editura Cleup, Padova, 2014, ISBN 
978 886 787 209 1, 263 pagini. 
 
Studii/articole publicate în reviste cotate CNCS: 

 
▪  Il carattere estetico-religioso dell’icona bizantina, în Mitropolia Olteniei, Revista Arhiepiscopiei Craiovei, 
Arhiepiscopiei Râmnicului, Episcopiei Râmnicului şi Strehaiei, Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor şi a Facultăţii de 
Teologie din Craiova, nr. 5-8, mai-august, 2013, ISSN 1013-4239, pp. 244-253. 
▪  Il valore dell’icona nell’ambito liturgico a partire dalla relazione mente-corpo-immagini, în Teologie şi Viaţă, Revistă 
de gandire şi spiritualitate creştină, nr. 1-4, ianuarie-aprilie, 2013, ISSN 1221-5988, pp. 77-94. 

▪  Organizarea Workshop-ului cu tema Toleranța și responsabilitate în mediul școlar, organizat de Asociația 
Națională de Spirjinire a Tineretului Ecologist din România și derulat în cadrul proiectului “Purple”, finanțat de 
Comisia Europeană prin programul Erasmus+, nr. 2016-3-RO01-KA105-035286, cu participarea voluntarilor 
Asociației proveniți din tări precum Rusia, Ucraina, Italia, Algeria, Iordania și Georgia, în data de 13.04.2018; 
▪  Participarea la Seminarul Internațional “Minoritățile etnice din România și provocările diversității”, cuprins în 
Calendarul Activitățior Științifice, Metodice și Culturale al CCD Dolj la pozitia nr. 45, pg. 21, 19.04.2018; 
▪  Participarea la Congresul Internațional „Innovation in Education” organizat de Centrul European Belgrad, Serbia, 
05.05.2018; 
▪  Membru în echipa de organizare a Concursului Internațional „Innovation in Education” desfășurat în Belgrad, 
Serbia, 05.–06.05.2018; 
▪  Organizarea Cercului Pedagogic al Profesorilor de Religie din județul Dolj, secțiunea gimnaziu, cu tema Toleranță, 
responsabilitate, interculturalitate în societatea contemporană, în data de 21.04.2018; 
▪  Participarea la Workshopul Teaching Units GAMESP – Romania, desfășurat în cadrul proiectului Erasmus+ 
GAMESP – „Physical and Virtual Games for education and social insertion of intellectually hanicapped people”, 
număr de referință 216-1-ES01-KA204-025659, 10.07.2018; 

▪  Organizator și coordonator al activităților din cadrul proiectului SPARK organizat de  Asociația Centrul Regional de 
Economie Socială (CRES), gestionat și co-finanțat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul  
Educației și Formării Profesionale, prin Programul ERASMUS+, 23.03.2017; 
▪  În perioada 2017-2018, ca membru al Asociației CEDRU (Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane) am făcut parte din echipa de implementare a Proiectului „CROSSING THE BORDERS”, un parteneriat 
transnațional european sub coordonarea organizației „Vedogiovane social cooperative”, Verbania, Piedmont region  -  
Italy, dezvoltat sub programul Erasmus+; 
▪  Organizator si coordonator al activităților și a Dezbaterii drepturilor minorităților în Uniunea Europeană, în cadrul 
proiectului Model Eu implementat de Asociația Centrul Regional de Economie Socială (CRES), gestionat și co-finanțat 
de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul  Educației și Formării Profesionale, prin Programul 
ERASMUS+, 01.03.2017;▪  Susținerea, în calitate de formator al Asociației CEDRU (Centrul de Excelență pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane), a programului de formare Intercultural Academy 14+: Curs de formare pentru 
tineri, (24 ore de formare), în perioada 1-3 iulie 2016, făcând parte din echipa de implementare a Proiectului 
„CROSSING THE BORDERS”, un parteneriat transnațional european sub coordonarea organizației „Vedogiovane 
social cooperative”, Verbania, Piedmont region  -  Italy, dezvoltat sub programul Erasmus+, în perioada 2014-2016;  
▪  Organizarea și susținerea în perioada 2017 – 2018, în calitate de membru al Asociației CEDRU – Centrul de 
Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a cursului ”Repere istorice în apariția și dezvoltarea 
creștinismului”; 
▪  Organizarea și susținerea în perioada 2016 – 2017, în calitate de membru al Asociației CEDRU – Centrul de 
Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a cursului ”Europass – Un portofoliu pentru viitor”; 
▪  Organizarea și susținerea în perioada 2016 – 2017, în calitate de membru al Asociației CEDRU – Centrul de 
Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a cursului ”Valori, dimensiuni și obiective ale educației 
interculturale”; 
▪  Organizarea și susținerea în perioada 2016 – 2017, în calitate de membru al Asociației CEDRU – Centrul de 
Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a cursului ”Educație interculturală în comunități multietnice în 
învățământul preuniversitar nivel ISCED 2”; 
▪  Organizarea și susținerea în perioada 2016 – 2017, în calitate de membru al Asociației CEDRU – Centrul de 
Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a cursului ”ASTEP – After School Tutoring Educational Program – 
Curs tutorial de formare  pentru personalul didactic implicat în programul ”Școala de după-amiază”; 
▪  Coordonarea Asociației de tineri ortodocşi români Nepsis din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei pentru 
provinciile Padova, Venezia, Treviso, Verona, în perioada 2009-2012 
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▪ Il papporto tra l’icona e il mondo liturgico nel culto della Chiesa Ortodossa, în Orizonturi Teologice, nr. 2/2013, ISSN 
1582-1757, pp. 51-73. 
▪ Il mistero dell’incarnazione di Cristo come fondamento teologico dell’icona bizantina, în Teologie şi Viaţă, Revistă de 
gandire şi spiritualitate creştină, nr. 1-4, ianuarie-aprilie, 2014, ISSN 2285-5564, pp. 40-59. 
▪ Parola di Dio, icona ed eucaristia: i termini di un profondo rapporto liturgico, în Teologie şi Viaţă, Revistă de gandire 
şi spiritualitate creştină, nr. 1-4, ianuarie-aprilie, 2014, ISSN 2285-5564, pp. 60-71. 
▪ La disputa iconoclasta e la crisi del culto delle immagini religiose nell’Oriente Cristiano, în Teologie şi Viaţă, Revistă 
de gandire şi spiritualitate creştină, nr. 9-12, septembrie-decembrie, 2014, ISSN 2285-5564, pp. 71-90. 
▪  La forza rappresentativa dell’arte liturgica nel culto della chiesa ortodossa, în Mitropolia Olteniei, Revista 
Arhiepiscopiei Craiovei, Arhiepiscopiei Râmnicului, Episcopiei Râmnicului şi Strehaiei, Episcopiei Slatinei şi 
Romanaţilor şi a Facultăţii de Teologie din Craiova, nr. 1-4, ianuarie-aprilie 2016, ISSN 1013-4239, pp. 196-215. 
▪ L’icona e il cammino di trasformazione che essa segna attraverso la celebrazione, în Teologie şi Viaţă, Revistă de 
gandire şi spiritualitate creştină, nr.1-4, ianuarie-aprilie 2016, ISSN 1221-5988, pp. 60-69. 
▪ Icona e mondo creato: il paradigma visibile dell’economia redentrice, în Orthodox Theology in dialogue. Ontological 
and existential perspectives. Mitropolia Olteniei periodic review, special issue, nr. 2/2016, ISSN 2457-9483, pp.189-
200. 
▪ Culto cristiano e bellezza. Aspetti liturgici della vita spirituale vissuta al cospetto delle icone, în Orthodox Theology 
in dialogue. Ontological and existential perspectives. Mitropolia Olteniei periodic review, nr. 4/2018, ISSN 2668-5353, 
pp. 241-252. 
 
Studii/articole publicate în reviste de specialitate din străinătate:  
▪ L’icona come immagine della vita vissuta in Cristo ovvero la santificazione del mondo nell’immagine cristiana. Due 
esempi iconografici, în Studi ecumenici. Rivista dell’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, nr. 3-4, 
luglio-dicembre, 2014, ISSN 0393-3687, pp. 395-419. 
▪ Conferma storica del valore dell’icona. Prospettiva sulla storia delle immagini alle origini del cristianesimo, în Studi 
ecumenici. Rivista dell’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, nr. 3-4, luglio-dicembre, 2015, ISSN 
0393-3687, pp. 575-596. 
▪ La liturgia al cospetto dell’icona come atto trasfigurante dell’uomo, în Studi sull’Oriente Cristiano, Rivista 
dell’Accademia Angelica-Costantiniana di Lettere Arti e Scienze, Roma, annata 20, nr. 1/2016, ISSN  1127-2171, pp. 
231-249. 
▪ Immagine e rito liturgico. Per una teologia della trasfigurazione, în Studi ecumenici. Rivista dell’Istituto di Studi 
Ecumenici San Bernardino di Venezia, nr. 3-4, luglio-dicembre, 2016, ISSN 0393-3687, pp. 681-692. 
▪ Il ruolo paradigmatico dell’icona nella storia della salvezza. I santi come figli della risurrezione e la Madre di Dio 
come culmine della creazione divinizzata, în Appunti di Teologia. Notiziario del Centro Pattaro di Venezia, nr. 4/2016, 
pp. 9-12. 

 
Participări la întâlniri și manifestări științifice: 
▪  17.05.2008, Mestrino (Padova) – Italia, Forumul interreligios „La diversità come richezza”organizat de asociaţia 
„Rinnovamento” din Mestrino (Padova).  
▪  11.06.2009, Abbazia di Maguzzano (Verona) – Italia, Simpozionul „Il valore dell’Ortodossia nel contesto del mondo 
secularizzato”, organizat de „Centro Ecumenico Maguzzano”, din Verona. 
▪  21.06.2009, Bergamo – Italia,  Simpozionul „Immagine e rito liturgico: Dall’umanizzazione di Dio alla 
divinizzazione dell’uomo”, organizat de Asociaţia „ Patronato San Vincenzo” din Beramo. 
▪  03.11.2009, Padova – Conferinţa „Essere ortodossi in un contesto cattolico”, organizată de „Pia Società di Don 
Nicola Mazza” la Colegiul universitar „Don Nicola Mazza” din Padova. 
▪  07.06.2010,  Abbazia di Maguzzano (Brescia) – Italia, Simpozionul „Fede e mistero nel cristianesimo orientale”, 
organizat de „Centro Ecumenico Maguzzano” din Lonato (Brescia). 
▪  12.12.2010, Rovigo – Italia, Conferința „Comprendere l’identità religiosa”, organizată de „Segretariato Attività 
Ecumeniche” din Rovigo. 
▪  29.01.2011, Torino – Italia, Simpozionul „Il valore dell’icona nell’ambito liturgico a partire dalla relazione mente-
corpo-immagini”, organizat de Asociaţia „Istituto Figlie Maria Ausiliatrice – Salesiane”, din Torino. 
▪  19.02.2011, Rovigo – Italia, Conferinţa „L’importanza della conoscenza reciproca nel vivere i rapporti 
interreligiosi”, organizată de „Segretariato Attività Ecumeniche” din Rovigo. 
▪  21.05.2011, Padova, Conferinţa „Le provocazioni dell’Ortodossia”  organizată de „Pia Società di Don Nicola Mazza” 
la Colegiul universitar „Don Nicola Mazza” din Padova. 
▪  02.06.2012, Vicenza – Italia, Conferința „I sacramenti della Chiesa Ortodossa e il rapporto tra l’uomo e la grazia”, 
organizat de Asociația „Rotary Club” din Vicenza. 
▪  18.10.2012, Rovigo – Italia, Conferinţa „La paternità spirituale nella tradizione monastica dell’Oriente”, organizată 
de „Segretariato Attività Ecumeniche” din Rovigo. 
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▪  16.12.2012, Torino – Italia, Simpozionul „Il rapporto tra la liturgia terrena e il suo modello celeste nella visione 
della Chiesa d’Oriente”, organizat de Asociaţia „Istituto Figlie Maria Ausiliatrice – Salesiane”, din Torino. 
▪  05.03.2013, Padova  – Italia, Conferinţa „Valore dell’Ortodossia e il suo impatto nel mondo occidentale”, organizată 
de „Pia Società di Don Nicola Mazza” la Colegiul universitar „Don Nicola Mazza” din Padova. 
▪  22.04.2013, Rovigo – Italia, Simpozionul „Ortodossia e Cattolicesimo a confronto” organizat de „Segretariato 
Attività Ecumeniche” din Rovigo.  
▪  04.12.2103, Torino – Italia, Conferinţa „L’icona nella liturgia: immagine della carne incorruttibile”, organizată de 
„Associazione Gruppo Abele Onlus” din Torino. 
▪  16.03.2014, Veneţia – Italia,  Conferinţa „Parola di Dio, Icona ed Eucaristia:  
i termini di un profondo rapporto liturgico”, organizată de „Centro di Pastorale Universitaria Santa Fosca”, din 
Veneţia. 
▪  28.10.2014, Padova – Italia,  Conferinţa „La trasfigurazione, l’icona e la reliquia: i termini di uno stretto rapporto su 
base liturgica”, organizată de Asociaţia „Ancelle del Signore”, din Padova. 
▪  06.05.2015, Veneţia – Italia, Conferinţa „L’iconografia della Presentazione al Tempio di Maria e dell’Annunciazione 
nella tradizione e nella liturgia orientali” din cadrul ciclului „De Maria nuquam satis. La Madre di Gesù nell’arte e 
nella devozione della Chiesa” organizat de “Studium Cattolico Veneziano” în perioada aprilie-iunie 2015 la Veneţia. 
▪  13.08.2015, Padova – Italia, Conferinţa „La disputa iconoclasta e la crisi del culto delle immagini religiose 
nell’oriente cristiano” organizată de „Associazione Amici di San Leopoldo” din Padova. 
▪  29.10.2016, Universitatea din Craiova – Evaluator Naţional în cadrul celei de-a XIV-a Conferinţe Naţionale de 
Învăţământ Virtual „Virtual Learning – Virtual Reality”; Tehnologii Moderne în Educaţie şi Cercetare. Methods & 
Methodologies, Technologies, Software Solutions, organizată de Universitatea din Bucureşti şi Univeritatea din 
Craiova. 
▪  decembrie 2019 - decembrie 2020, – Coordonator al ciclului de conferințe Serile de cultură și spiritualitate la 
muzeu, Catehism în Culori, desfășurate sub egida Asociației CEDRU (Centrul de Excelență pentru Dezvolatrea 
Resurselor Umane). Prima întâlnire din acest ciclu, Întruparea Domnului s-a desfășurat la Muzeul Olteniei din 
Craiova în data de 12 decembrie 2019. 


