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LOCUL DE MUNCA VIZAT/
DOMENIUL OCUPAȚIONAL

Expert pe termen lung – tutore îndrumător în cadrul Proiectului finanțat din FSE prin POSDRU cu titlul 
„Cultura română și modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate” – ID 136077

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Participarea  în  calitate  de  expert  pe  termen  scurt  -  coordonator  cercetare  postdoctorală  în  cadrul
proiectului „Valorificarea identităților culturale în procesele globale” - ID 59758

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
 

1973-1977 Doctorat în teologie 
Universitatea Pontificală Lateran, Roma (Italia) 

Abilități de cercetare filosofică, teologică și antropologică 

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la
conversaţie 

Discurs oral 

italiană C1 C1 C1  C1 C1

franceză C1 C1 C1 C1 C1

germană B2 B2 B2 B2 B2

engleză A2 A2 A2 A2 A2

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

Competenţe de comunicare Foarte bune abilități de comunicare dobândite prin participarea la diferite emisiuni de radio și 
televiziune.

Foarte bune abilități de interacțiune cu tinerii, dobândite prin experiența de profesor la Institutul 
Teologic Romano-Catolic din Iași, în perioada 1977-1983, prin activitatea de rector al aceleiași instituții
în perioada 1982-1983 și prin activitățile de profesor și rector magnificus, încă din 1991, al Institutului 
Teologic Romano-Catolic  Sf. Tereza, al cărui fondator este.

Competenţe
organizaţionale/manageriale 

Capacitate excelentă de conducere, în calitate de fost rector al Institutului Teologic din Iași și în calitate
de rector magnificus al Institutului Teologic din București .

Competențe organizaționale excelente și foarte bune abilități de conducere dobândite timp de mai 
bine de 30 de ani ca administrator apostolic al Arhidiecezei Romano-Catolice de București, apoi ca 
episcop, arhiepiscop și mitropolit al aceleiași Arhidieceze și de-a lungul a mai multor decenii în calitate 
de președinte și vicepreședinte al Conferinței Episcopilor din România.
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Competenţe dobândite la locul de
muncă 

Cunoaștere bună a proceselor de învățare, cercetare și predare a științelor umaniste, dobândită din 
1977 până în prezent,  prin experiențele de lector, conferențiar, profesor universitar și rector 
magnificus.

Foarte bun mentor și tutore îndrumător, calitate recunoscută prin abilitarea de a conduce lucrări de 
doctorat.
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