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  Curriculum vitae  
Europass 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Botezatu Liviu 

Adresă(e) Strada George Enescu nr. 12, bl. 12, sc. B, ap.3, Botoşani, cod poştal 710166 

Telefon Mobil: 0040 - 0740173937 

E-mail botezatu_liviu2001@yahoo.com 
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 25.09.1971 
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

PREOT, PROFESOR, INSPECTOR ŞCOLAR 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada septembrie 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar ½ normă 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani 
 

 

 

Perioada septembrie 2009 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preot ¼ normă 

Numele şi adresa angajatorului Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Arhiepiscopia Iaşi, Protopopiatul Botoşani   

  

Perioada septembrie 2008 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor I, ½ normă 
Gradul didactic I 

Numele şi adresa angajatorului Liceul cu Program Sportiv – Botoşani 
Grup Şcolar „Dimitrie Negreanu” – Botoşani 
Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 17 – Botoşani  

  

Perioada octombrie 2007 – noiembrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Pedagog şcolar II 

Numele şi adresa angajatorului Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” Botoşani 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

pastoraţie, învăţământ 

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada octombrie 2007 – iunie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Teologie Istorică şi Practică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericească Universală, Teologie Liturgică, Teologie 
Pastorală, Catehetică, Drept Bisericesc 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea „A. I. Cuza” Iaşi , Facultatea de Teologie Ortodoxă  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

master, 2 ani, 4 semestre 

Perioada octombrie 2003 – iunie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Teologie Ortodoxă Pastorală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teologie Dogmatică, Teologie Istorică, Muzică bisericească şi ritual,Studiu Biblic, Morala creştină, 
Sociologia religiilor, Istoria şi filozofia religiilor,  Pedagogie, Misiologie şi Ecumenism. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

licenţă, 4 ani 

Perioada 2008 - 2018 

Cursuri de formare continuă • Conversie profesională pe Informatică, 2020 
• „Profesor de sprijin pentru persoane cu nevoi speciale”, postuniversitar, 2021 –  30 credite 
• „Profesor in online”, Digital Nation, 2020 –  30 ore 
• Formator CRED, MEN, 2019 – 60 ore 
• „Formarea cadrelor didactice în vederea participării la comisiile judeţene” CCD 2019 – 16 ore 
• „Curriculum – modele de proiectare şi implementare” 2019 CCD – 15 credite 
• „Formator” – Humanitas Tineret – 2018 
• "CRCM-Centrul Român de Cercetare a Migraţiei" 2017 (20 ore) 
• Moderator „Abilitarea metodiştilor”: 2015, 2016, 2017, 2018 /CCD – 16 ore 
• Formator „Abilitarea metodiştilor”: 2015, 2016, 2017, 2018 /CCD – 16 ore 
• Organizat şi moderat seminarul: „Inspecţia  şcolară – componentă a managementului şcolar” – 

februarie 2017 – 10 ore; 
• Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al 

învăţării pe tot parcursul vieţii – ianuarie-martie 2015 – 5 credite; 
• Aplicaţii Google pentru Educaţie – 2015  
• Participare la programul „Manager de proiect – proiecte europene” la CCD Botoşani, februarie 2015 

(30 ore) 
• Formator local al CCD Botoşani cu specializarea „Educaţia adulţilor” mai 2014 (30 ore); 
• Metodistul – exemplu de profesionalism – 2014 
• Managementul Instituţiilor Educaţionale – 2014 
• Formator local pentru activitatea „Formarea continuă – condiţie a reuşitei în carieră” în anul şcolar 

2013 – 2014 (20 ore) pentru 2 grupe; 
• Participare la programul „Formare de mentori” la CCD Botoşani, martie 2013 (30 ore); 
• CIPTIC – 2013 
• Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ – 2013 
• Formator local pentru activitatea „Diferenţiere şi adaptare în educaţie” în anul şcolar 2012-2013 (20 

ore) pentru 2 grupe; 
• Participare în cadrul reuniunii de proiect Comenius Regio „New Ways in English Language 

Teaching Through Sharing Experiences” – martie 2012; 
• Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic”, nivelul II, mai 2012 
• „Competenţe cheie TIC în curriculum şcolar” – 2012 
• Participare în cadrul reuniunii de proiect Comenius Regio „New Ways in English Language 

Teaching Through Sharing Experiences” – iulie 2011; 
• „Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic”, nivelul I, iunie 2011 
•  „Vreau să aflu” – (20 ore) – Protopopiatul Botoşani, ATOR Botoşani, campanie de informare despre 

riscurile comportamentului libertin – februarie 2011 
• „Alege şcoala” – formare formatori – mai 2010 
• „Identificarea, evaluare şi remedierea riscurilor de accidente în mediul şcolar” (5 ore) – Univ. 

Tehnică „Gh. Asachi” – Iaşi – martie 2010 
• Managementul clasei de elevi” (25 de ore) – C.C.D. – ianuarie 2010 
• „Informare Mentor XXI” (20 de ore) – C.C.D. – ianuarie - iunie 2009 
• „Consiliere şi orientare” (24 de ore) – C.C.D.  – noiembrie 2009 
•  
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Aprecierea conducerii şcolii şi 
calificativul obţinut 

• Evaluarea şi aprecierea Consiliului de Administraţie de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani – 
„Foarte bine”; 

• Evaluarea şi aprecierea Consiliului de Administraţie de la Liceul cu Program Sportiv – Foarte bine; 
• Evaluarea şi aprecierea Consiliului de Administraţie de la Şcoala cu clasele I-VII Nr.17 „Sfânta 

Parascheva” – Foarte bine; 
 

Activităţi în cadrul colectivului 
metodic 

• 2015 – 2020 în funcţia de inspector şcolar am fost preşedinte sau membru în numeroase comisii şi 
concursuri la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani; 

• 2017 – membru în Comisia judeţeană de organizare a „Târgului liceelor şi meseriilor din judeţul 
Botoşani” 

• 2017 – organizator al Concursului judeţean de religie, clasele V-VI; 
• 2017 – membru în Comisia de organizare a Olimpiadei naţionale de Limbi Romanice – spaniolă, 

italiană, portugheză – desfăşurată la Botoşani; 
• 2017 – coordonator al Concursului Internaţional „Grigore Vieru-poet al suflerului românesc”, ediţia a 

V-a; 
• 2017 – membru în comisia de organizare a Etapei interjudeţene a Olimpiadei Naţionale de Muzică 

Corală pentru clasele IX-XII, desfăşurată la Botoşani; 
• 2017 – membru în Comisia de organizare a Olimpiadei naţionale la disciplinele din aria curiculară 

„Tehnologii” – etapa naţională la Botoşani; 
• 2016 – organizator al Concursului judeţean de religie, clasele V-VI;  
• 2012 -  asistent  la Concursul pentru ocuparea posturilor didactice la Centrul de examen nr.8 – 

Botoşani; 
• 2012 – asistent supraveghetor la Examenul de bacalaureat 2012, desfăşurat la Colegiul Tehnic 

„Gheorghe Asachi” - Botoşani; 
• 2012 – membru în comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor şi de evaluarea lucrărilor scrise 

de la Concursul pentru ocuparea posturilor vacante, Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” – 
Vorona; 

• 2010 – membru în juriul concursului „Manifestul meu antiviolenţă”; 
• 2010 – elaborarea proiectului „Istoria Creştinilor” , vizionare filme diferite pentru gimnaziu şi pentru 

liceu, prelegeri, dezbateri şi comentarii. 
• 2009 – supraveghetor la OLIMPIADA DE RELIGIE, etapa judeţeană; 
• 2009 – elaborarea proiectului „Viaţa lui Iisus povestită copiilor”, vizionare film prelegeri şi dezbateri; 
• 2009 – ora demonstrativă cu titlul „Bucuria Crăciunului” ; 
•  

Activităţi interdisciplinare • 2013-2020 coordonator Simpozion şi Concurs internaţional „Grigore Vieru” poet al sufletului 
românesc; 

• 2017 – membru în Comisia de organizare la Concursul Naţional „Călătoria mea interculturală” – 
etapa naţională – CAEN aprobat prin OMEN 26398/16.02.2017; 

• 2015 – „Dor de Eminescu” activitate împreună cu catedra de limba română LPS; 
• 2014 – „Sărbători de iarnă la români” activitate împreună cu catedra de limba română LPS; 
• 2013 – coordonator la activitatea „Arhitectura oraşului nostru – biserici şi muzee din Botoşani” LPS 

– Botoşani; 
• 2012 – coordonator al prezentării audiobook-ului „Viaţa lui Iisus prin ochii copiilor” , cu elevi de la 

LPS – Botoşani, activitate desfăşurată la Protopopiatul Botoşani; 
• 2012 – coordonator al dezbaterii interdisciplinare cu catedra de Filozofie „Morală creştină şi etică 

filosofică”, cu elevi de la LPS – Botoşani; 
• 2011 – activitate interdisciplinară cu catedra de Limba română „Rolul preotului în comunitate”, LPS 

–Botoşani; 
• 2011 - proiect interdisciplinar împreună cu catedra de Limba română „Familia ieri şi azi”, LPS; 
• 2011 - proiect interdisciplinar împreună cu catedra de Limba română „Parabola. Semnificaţii. 

Simboluri”; 
• 2011 - proiect interdisciplinar împreună cu catedra de Limba română „Tradiţii şi obiceiuri pascale la 

români” în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” – Botoşani; 
• 2010 – proiect interdisciplinar împreună cu catedra de Limba română „Parabola – învăţătură de 

morală şi credinţă” - Liceul cu Program Sportiv - Botoşani; 
• 2010 – scenetă din cartea „Viaţa lui Iisus prin ochii copiilor” (publicaţie) în Centru de Documentare 

şi Informare Liceul cu Program Sportiv – Botoşani; 
• 2010 – „Secretul cavalerilor templieri” - proiect interdisciplinar împreună cu catedra de Istorie, 

vizionare documentar, prelegeri, dezbateri şi comentarii în Centru de Documentare şi Informare 
Liceul cu Program Sportiv – Botoşani; 

• 2010 – proiect interdisciplinar împreună cu catedra de Limba română „Bucuria Crăciunului” – 
scenetă la Naşterea Domnului şi spectacol de colinde tradiţionale cu elevii de la Liceul cu Program 
Sportiv – Botoşani; 

•  
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Activităţi extracurriculare  • 2009 – „Pelerinaj la Sfintele moaşte ale Sfântului Nectarie”; 
• 2009 – Excursie pe traseul Botoşani – Putna în parteneriat cu Liceul de Ştiinţe ale Naturii „Grigore 

Antipa”; 
• 2009 – „Comemorarea Holocaustului” la Liceul cu Program Sportiv - Botoşani; 
• 2010 membru în juriul de organizare a concursului „Manifestul meu antiviolenţă”- LPS- Botoşani; 
• 2010 – „Ziua Internaţională a Copilului” – contract de sponsorizare pentru elevii de la Şcoala cu 

Clasele I-IV Mânăstireni nr.2, din satul Poiana, com. Unţeni; 
• 2011 – responsabil de activitate „Biserica loc de cultură şi tradiţie” cu elevi de la LPS – Botoşani; 
• 2011 –responsabil de activitate „Micii ecologişti. Şi noi putem ajuta” în cadrul Săptămâna pentru 

Educaţie Globală, cu elevi de la LPS – Botoşani; 
• 2011 – responsabil de activitate „Cunoaştere pentru acceptare” LPS – Botoşani; 
• 2011 – coordonator de activitate „Toleranţă şi respect reciproc” cu elevi de la LPS- Botoşani; 
• 2011 – coordonarea şi prezentarea corului de colinde „Naşterea lui Hristos”, LPS – Botoşani; 
• 2012 – coordonator al proiectului „Fiori adolescentini”, prezentarea scenetei Dragobetele, activitate 

desfăşurată la Casa Luchian – Botoşani; 
• 2012 – coordonarea activităţii „Apocalipsa”, prelegeri şi dezbateri cu elevi de la LPS – Botoşani; 
• 2012 – organizarea spectacolului teatral „Iuda”, la Teatrul Mihai Eminescu Botoşani, cu elevi de la 

Liceul cu Program Sportiv – Botoşani; 
• 2012 – coordonat şi prezentat activitatea „Creştini, sportivi şi ecologişti” cu elevi de la LPS – 

Botoşani, la Agenţia de Protecţie a Mediului – Botoşani; 
• 2012 – coordonat activitatea „Să ne cinstim eroii !” LPS – Botoşani; 
• 2013 – co-organizator al activităţii „Premierea campionilor” prin spectacol specific sărbătorilor de 

iarnă la LPS Botoşani; 
• 2013 – coordonat activitatea „Turul virtual al mănăstirilor din Moldova” LPS – Botoşani; 
• 2013 – co-organizator concursul de cultură generală „De la A la Z” LPS – Botoşani; 
• 2013 – co-organizator al activităţii „Stima de sine, şansa de a fi mai bun” LPS – Botoşani; 
• 2013 – co-organizator acţiunea „ Ia atitudine! Dezbatere despre combaterea violenţei” LPS – 

Botoşani; 
• 2014 – proiect de activităţi pentru anul şcolar 2014-2015 „Nu uita că eşti român”; 
• 2014 – coordonator în cadrul SNAC la activitatea  „Săptămâna legumelor şi fructelor donate” 
• 2014 – coordonator SNAC la activitatea „Colinde de Crăciun!”; 
• 2015 – coordonator SNAC la activităţi filantropice „Dăruind vei dobândi”; 
• 2015 – coordonator în cadrul SNAC la activitatea  „Săptămâna legumelor şi fructelor donate”; 
• 16-20.11.2015 – activitate SEG „Diversitate în privire, egalitate în trăire”; 
• 2015 – coordonator SNAC la activitatea „Colinde de Crăciun!”; 
• 2016 – organizator al Simpozionului interjudeţean Ştiinţele Socio-umane şi Religia – provocări 

contemporane; 
• 2016 – coordonator SNAC la activităţi filantropice „Dăruind vei dobândi”; 
• 2016 – organizator al Concursului Naţional de Dans „Împreună pentru viitor” – etapa judeţeană – 

SNAC inclus în CAEN – 28269/11.03.2016 
• 2016 – participant la Simpozionul Naţional de didactică „Noile educaţii” – o continuă provocare 

pentru şcoala românească”, ediţia a XIII-a. 
• 2016 – organizator al Simpozionului interjudeţean Ştiinţele Socio-umane şi Religia – abordări 

transdisciplinare; 
• 2017 – voluntar în cadrul Proiectului Naţional „Luna pentru viaţă”; 
• 2017 – participant la Simpozionul Naţional de didactică „Strategii de optimizare a managementului 

clasei de elevi”, ediţia a XIV-a; 
•  
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Parteneriate cu alte Instituţii • Parteneriat cu Teatrul Mihai Eminescu Botoşani pentru organizarea de spectacole de tineret; 
„Mulţumesc iubită mamă”, „Zbuciumul lui Iuda”, „Familia creştină în cântec şi culoare”. 

• Direcţia de Protecţie a Copilului, Botoşani – Centrul „Sfântul Mina” – pentru proiectul „Moş Nicolae – 
bucuria celor şi celor mici”; 

• Biblioteca Judeţeană Mihai Eminescu Botoşani pentru „Tradiţii şi obiceiuri pascale” şi „Sfântul 
Andrei Apostolul Românilor”. 

• Asociaţia IHTIS România susţinerea ca voluntar a Campaniei „Absent-dar-nu din vina mea”. 
• Colegiul Economic „Octav Onicescu”, Botoşani – pentru proiect de activităţi interdisciplinare 

„Prietenia deschide porţi de cultură”. 
• Liceul Tehnologic Special „Sfântul Stelian” Botoşani – pentru „Hristos Împărtăşit copiilor”, „Tradiţii 

pascale”, „Şezătoarea la români”. 
• Parteneriat cu Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoşani pentru organizarea  „Simpozionului 

Internaţional Grigore Vieru, poet al sufletului românesc”. 
• Parteneriat cu Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” – Filiala Botoşani pentru activitatea din cadrul 

proiectului „Eu spun: NU VIOLENŢEI”; 
• Elaborarea proiectului „Unitate şi demnitate naţională” în parteneriat cu Liceul de Ştiinţe ale Naturii 

„Grigore Antipa”, Liceul Economic, Colegiul „Gheorghe Asachi”, Seminarul Teologic, Liceul „Nicolae 
Iorga” şi Consiliul elevilor de la Liceul cu Program Sportiv - Botoşani, prin sărbătorirea Zilei 
Naţionale a României; 

• Parteneriat educaţional cu Şcoala cu Clasele I-VIII Mânăstireni, com. Unţeni, având titlul „Lăsaţi 
copii să vină la mine”; 

• Elaborarea proiectului „Unitate naţională în cugete şi în simţiri” în parteneriat cu Liceul de Ştiinţe ale 
Naturii „Grigore Antipa” prin sărbătorirea Zilei Naţionale a României; 

• Participare la acţiunea de caritate la copii din satul Băiceni (bunuri materiale şi alimentare) în 
parteneriat cu Şcoala nr. 17 „Cuvioasa Paraschiva”; 

• Parteneriat educaţional cu Şcoala cu Clasele I-IV Mânăstireni nr.2, din satul Poiana, com. Unţeni, 
având titlul „Lăsaţi copii să vină la mine”; 

• Parteneriat educaţional „Şcoala de vacanţă” împreună cu Şcoala cu clasele I-VII Unţeni; 
• Parteneriat educaţional cu Grădiniţa Mânăstireni nr.2, din satul Poiana, com. Unţeni, având titlul „Şi 

noi purtăm chipul lui Dumnezeu”; 
•  
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Performanţe profesionale la 
nivel internaţional şi naţional 

• 2015,2016,2017,2018,2019,2020 – membru în „Grupul interinstituţional de lucru pentru realizarea 
cooperării în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane” din ordinul Prefectului 
Botoşani; 

• 2020 – Evaluator „CRED – Curriculum Relevant Educaţie Deschisă pentru toţi”;   
• 2020 – participant la proiectul „ProForm – PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare 

continuă (POCU73/6/6/108182); 
• 2020 – membru în comisia pentru concurs selecţie experţi în cadrul proiectului „Şansa la educaţie, 

viitor asigurat” SEVA, cod SIMIS 2014+:107590; 
• 2015-2019 participare la Simpozionul Naţional de Didactică „Modernitate şi Inovaţie în Învăţământul 

Românesc”; 
• 2019 – coordonator Proiect educaţional „Viaţa, un dar pentru toţi”; 
• 2019 – coordonator Concurs Naţional „Biserica,  locaş de închinare”; 
• 2019 – Evaluator în proiectul judeţean „Legende şi Tradiţii – Sărbători creştine la români”; 
• 2019 – participant la Proiectul European Erasmus+ KA2 „Inter-religious dialogue against 

radicalization of youth through innovative learning practices at school”; 
• 2019 – coordonator „Let’s do it, România” în parteneriat cu MEN; 
• 2017 – participare la Conferinţa în cadrul Proiectului „Learning using non-formal methods during 

classes”, la Liceul „Demostene Botez” Truşeşti; 
• Coordonator, începând din anul 2012, pentru Simpozionul Internaţional Grigore Vieru, poet al 

sufletului românesc, Ediţiile I – VI – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; 
• 2016 – participare la masa rotundă „Rolul proiectelor de parteneriat strategic în domeniul educaţiei 

şi formării profesionale din cadrul ERASMUS+” în cadrul programului „Future Entrepreneurs for 
Agriculture Trained in Europe” la ISJ Botoşani; 

• 2012 - participant la schimbul de tineri transnaţional România-Turcia, în cadrul proiectului „APA – 
Act, Protect, Adapt”, programul Tineret în Acţiune finanţat de Comisia Europeană. 

• 2012 – responsabil de activitate „Tradiţii ortodoxe pascale la români” în cadrul proiectului Caught by 
the sound of Europe.  

• 2010 - Diploma de participare la Simpozionul Naţional „Introducerea noţiunilor de securitate şi 
sănătate în muncă în învăţământul primar şi gimnazial – parte integrantă a pregătirii pentru viaţa 
copiilor noştri”, Ediţia a II-a. 

• 2009 - Diploma de participare la Simpozionul Naţional „Cartea – fereastră spre Lumină”; 
• Diploma de participare la Simpozionul Internaţional „Natura, copilul şi jocul”, Ediţia I - 2009 şi  Ediţia 

II - 2011; 
• 2009 - Diploma de Merit la Concursul de artă plastică „Anotimpurile şi Creativitatea” din cadrul 

parteneriatului Internaţional „Creativitatea în Procesul de Învăţământ”; 
•  

Lucrări publicate la nivel 
internaţional 

• 2009 – referatul „Noe, prietenul lui Dumnezeu şi salvatorul naturii” la Simpozion Internaţional 
„Natura, copilul şi jocul”, Ediţia I; 

• 2010 – referatul „După chipul lui Dumnezeu” la Simpozionul Internaţional „Vis de primăvară”, Ed. II; 
 

Lucrări publicate în cărţi şi 
reviste de specialitate la nivel 
naţional cu I.S.S.N. şi I.S.B.N. 

• 2019 – articol „Muzica bisericească în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu” , publicat în 
revista online Misiune Ortodoxa (ISSN 2285 – 3650); 

• 2019 – articol „Politica culturală a domnitorului Constantin Brâncoveanu”, publicat în revista online 
Misiune Ortodoxa (ISSN 2285 – 3650); 

• 2018 – articol „Stilul brâncovenesc”, publicat în revista online Misiune Ortodoxa (ISSN 2285 – 
3650); 

• 2018 - articol „Învăţământul românesc în timpul lui domnitorului Constantin Brâncoveanu”, publicat 
în revista online Misiune Ortodoxa (ISSN 2285 – 3650); 

• 2017 - articol „Tiparul în timpul lui domnitorului Constantin Brâncoveanu”, publicat în revista online 
Misiune Ortodoxa (ISSN 2285 – 3650); 

• 2014 – articol „Muzica bisericească în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu” , publicat la 
Simpozionul Interjudeţean Din suflet de creştin , Ediţia a V-a, Iaşi; 

• 2013 – articol „Globalizarea – o ameninţare a educaţiei ? ” publicat în cadrul Simpozion 
Interjudeţean Ştiinţele socio-umane şi religia în contextul globalizării , Ediţia a II-a, Botoşani 2014; 

• Începând cu anul 2012 – înfiinţarea şi coordonarea unei reviste online pe site-ul 
www.misiuneortodoxa.ro – revistă de cultură, tradiţie, ştiinţă şi religie, având ISSN 2285 – 3650. 

• 2010 – „ Viaţa lui Iisus prin ochii copiilor” – culegere de texte compuse de către elevii de la Liceul cu 
Program Sportiv – Botoşani; 

• 2010 – articol „Educaţia copiilor în familia creştină” în cadrul Simpozionului Naţional „Introducerea 
noţiunilor de securitate şi sănătate în muncă în învăţământul primar şi gimnazial – parte integrantă a 
pregătirii pentru viaţa copiilor noştri”, Ediţia a II-a, Iaşi, 2010; 

• 2009 – articol „Cultura,rezultatul lecturii sau a micului  ecran?” în cadrul Simpozionului Naţional 
„Cartea – fereastră spre Lumină”, Botoşani, 2009; 

•  

http://www.misiuneortodoxa.ro/
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

Organizaţionale, manageriale, planificare şi cercetare, comunicare 

  

Limba maternă Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  

Nivel european   Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   3  3  3  2  4 

Limba franceză   3  4  3  2  2 

Limba rusă 
 

 4  5  3  3  3 

Competenţe şi abilităţi sociale Ca inspector şcolar pentru religie îmi desfăşor activitatea de coordonare, îndrumare şi control în cadrul 
Inspectoratului Școlar Judeţean Botoşani, realizând o comunicare eficientă cu toate unităţile de 
învăţământ din judeţ, precum şi cu toate cadrele didactice, calificate şi necalificate care predau 
disciplina religie. 
Ca profesor lucrez într-o unitate de învăţământ care are mai mult de 60 de cadre didactice şi 
aproximativ 1000 de elevi înscrişi. Am reuşit să creez o atmosferă plăcută de colaborare cu toate 
cadrele didactice dar şi personalul auxiliar, folosindu-mă de inter-comunicare, interacţiune şi 
cooperare, factori principali prin care se creează relaţii bune de muncă. Totodată am câştigat repede 
respectul elevilor pentru ora de religie. 
În pastoraţie îmi desfăşor activitatea într-o parohie misionară, unde am reuşit să mobilizez credincioşii 
pentru administrarea, întreţinerea şi înnoirea bunurilor bisericeşti, precum şi ridicarea nivelului vieţii 
duhovniceşti prin cateheze şi activităţi diverse. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am organizat dezbateri şi prelegeri în legătură cu actualitatea religioasă în rândul elevilor. 
Am elaborat, proiectat şi desfăşurat concursuri, spectacole, concerte şi alte activităţi extracurriculare şi 
interdisciplinare cu teme de interes pentru elevi.  
Am coordonat simpozioane internaţionale pentru cadre didactice şi oameni de cultură. 
Am moderat diverse seminarii şi conferinţe. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea calculatorului şi a aparaturii multi-media. 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

word, excel, power point, procesare date, Ael, internet explorer, diverse soft-uri educaţionale, editare 
site-uri, având la bază Curs de „Operatori calculatoare electronic şi reţele” la Centrul de Calcul 
Botoşani. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Muzica, desenul, literatura, fotografia, pictura, sunt abilităţi necesare pentru profesia în care îmi desfăşor 
activitatea, pe care le-am dobândit pe parcursul studiilor, le-am exersat şi dezvoltat atât cu elevii cât şi 
individual. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Adaptabilitate, comunicare eficientă, capacitate sporită de muncă, disponibilitate la deplasări,  
experienţa în managementul  unui proiect. 

  

Permis de conducere categoria B. 
  

Informaţii suplimentare • Moderator la Conferinţele Preoţeşti desfăşurate la Durău 2011, 2013 şi 2015. 

• Moderator la Tabăra de Tineret Nemţişor 2013, 2014. 

• 2009 Profesor titular la disciplina Religie Ortodoxă; 

• 2009 Preot paroh; 

• 2009 Editarea şi coordonarea revistei online Misiune ortodoxă. 

• 1997 Moderator pentru seminarii A.I.D.Rom; 

• 1998-2001 – Preşedinte al L.T.C.O.R.; 

• 1996 – 1997 Vicepreşedinte al Ligii Tineretului Creştin Ortodox (L.T.C.O.R.); 
 
 

   

 


