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Curriculum Vitae 

Europass 

 

  

Informații personale  

Nume / Prenume  Ciucă Ionuț 

Adresa(e) Com. Drăgoești; Sat Buciumeni; Jud. Vâlcea (România); Cod Poștal: 247151 

  

E-mail(uri) ionutz_cy@yahoo.com 

Naționalitate(-tăți) română  

Data nașterii 14 Octombrie 1987 

Sex Bărbătesc  

Statut civil Necăsătorit 

Educație și formare  
  

Perioada 1994 - 2002  

Calificarea/diploma obținută școală generală/gimnaziu 

Disciplinele principale 

studiate/competențele 

profesionale dobândite 

educație generală 

   

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de 

formare 

Școala Generală cls. I-VIII Drăgoești (România) 

  

Perioada 2002 - 2007  

Calificarea/diploma obținută Diplomă de liceu 

Disciplinele principale 

studiate/competențele 

profesionale dobândite 

cunoștințe medii de teologie / certificat de competențe profesionale + Diplomă de 

Bacalaureat 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de 

formare 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf. Nicolae" (teologic vocațional) 

Str. Antim Ivireanul, nr. 17; Rm. Vâlcea; Jud. Vâlcea (România) 

  

Perioada 2007 - 2011  

Calificarea/diploma obținută Diplomă de Licență 

Disciplinele principale Studii Superioare de Teologie Ortodoxă Pastorală 
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studiate/competențele 

profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de 

formare 

Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea din Craiova (studii superioare 

de Teologie Ortodoxă) 

Str. Brestei, nr. 24; Craiova (România) 

Nivelul în clasificarea 

națională sau internațională 

Studii universitare de licență - Sistemul Bologna 

  

Perioada 2011 - 2013  

Calificarea/diploma obținută Diplomă de Master 

Disciplinele principale 

studiate/competențele 

profesionale dobândite 

Misiune și Pastorație 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de 

formare 

Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea din Craiova (Studii de Teologie 

Biblică Ortodoxă) 

Str. Brestei, nr. 24; Craiova (România) 

Nivelul în clasificarea 

națională sau internațională 

Studii universitare de masterat - Sistemul Bologna 

  

 

 Perioada 

 Calificarea/diploma obținută 

 Disciplinele principale      

studiate/competențele 

profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de 

formare 

 

2008-2011; 2011-2013 

Certificat de Absolvire 

Discipline Psihopedagogice - Nivel I și Nivel II 

 

 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea din 

Craiova 

Nivelul în clasificarea 

națională sau internațională 
 
 

   Perioada 

Calificarea/diploma obținută 

 Disciplinele principale      

studiate/competențele 

profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de     

învățământ/furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea 

națională sau internațională 
 

Modul Psihopedagogic Nivel I (pentru Clasele I-VIII) - 30 credite 

Modul Psihopedagogic Nivel II (pentru Clasele IX-XII și nivel universitar) - 30 

credite 
 

10/2013 - prezent (10/2020) 

Studii doctorale 

Istorie Bisericească Universală 

 

 

Școala Doctorală „Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă 

„Justinian Patriarhul” din Universitatea din București 

 

Studii universitare de doctorat 

Aptitudini și competențe 

personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute Engleză, Franceză, Greacă veche 
  

Competențe și abilități sociale Spirit de echipă; capacități de comunicare eficientă; posibilitatea extinsă de efort 

și de a găsi soluții potrivite pentru rezolvarea diverselor probleme și situații de 
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impas (pro-activ); integrare cu succes în diferite grupuri de persoane. 
  

Competențe și aptitudini 

organizatorice 

Bun organizator; capacitatea de a coordona un grup în vederea atingerii scopului 

propus; capacitatea de a face parte dintr-un asemenea grup și de a face față 

exigențelor acestuia. Cunoștințe necesare pentru lucru într-o echipă mică pentru 

a suplini diferite activități (secretariat, operațiuni, delivery etc.). 
  

  
  

Competențe și aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Cunoștințe software, hardware; cunoștințe de lucru în Word, Excel, WordPress, 

SEO, Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn), Outlook etc. 
  

Competente si aptitudini 

artistice 

Cunoștințe în domeniul muzical: am activat în diverse coruri cu care am luat 

parte la numeroase concerte, atât în țară, cât și în străinătate; posibilitatea de a 

conduce și de a face parte dintr-un grup vocal în vederea interpretării de muzică 

clasică, religioasă, populară, etc. 
  

Alte competențe și aptitudini Capacitatea de a dezvolta cercetări științifice în zona teologică, în special 

Teologie Istorică concretizate în studii și lucrări academice. 
   

   
  

Permis de conducere Categoria B  
  

 

Informații suplimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiență profesională 

 

 

 

 

 

Activitatea științifică 

Publicații 

 

 

 

 

 

 

 

- 2002-2007 - membru al coralei „Canticum” – am participat la numeroase concerte 

și concursuri muzicale; 

- în anul 2006 am participat la olimpiada naţională de Religie, Tulcea, unde am 

obţinut locul II la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române; 

- în perioada 2006-2007 am fost membru al Consiliului Judeţean al Elevilor Vâlcea 

(reprezentant al Seminarului Teologic din Rm. Vâlcea) luând parte la numeroase 

proiecte educaționale extraşcolare; 

- în 2007 (12 mai) am participat la emisiunea „În dialog cu tinerii”, difuzată de 

postul local „Vâlcea 1”. 

 
   
 
 

- 2006 - prezent (2020) - încadrat în funcția de cântăreț bisericesc la Parohia Câmpu 

Mare - Olt, Episcopia Slatinei și Romanaților; 

- 2006 - prezent (2020) - cu încredințarea Pr. paroh Ion D. Ciucă am luat parte la 

numeroase proiecte misionare, culturale, social-filantropice, educaționale din 

cadrul Parohiei Câmpu Mare – Olt. 

 
 

 

- „Tainele ascunse ale Împărăției în parabolele Mântuitorului”, în vol.: Sfânta 

Scriptură, izvor viu al vieții creștine și al teologiei ortodoxe, coordonatori: Conf. Univ. Dr. 

Mihai Valentin Vladimirescu, Lect. Univ. Dr. Mihai Iulian Constantinescu, Prep. Univ. 

Mihai Ciurea, Editura Universitaria, Craiova, 2008, pp. 116-129. 

 

- „Opera tipografică românească și contribuția ei în sprijinirea Ortodoxiei de 

pretutindeni. Tiparul bucureștean la începutul secolului al XVIII-lea”, în: Ortodoxia, 

seria a II-a, X (2018), nr. 3, pp. 110-122. 
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Conferințe 

- „Rolul Bisericii în reorganizarea învățământului superior din Țara Românească. 

Academia domnească de la București la începutul secolului al XVIII-lea”, în: 

Mitropolia Olteniei, LXX (2018), nr. 9-12, pp. 242-254. 

 

- „Sprijin românesc pentru Ortodoxia balcanică în epoca brâncovenească”, în: 

Episcopia Slatinei și Romanaților, XI (2018), pp. 137-159. 

 

- „Crâmpeie din viața culturală vâlceană. Înființarea tipografiei de la Râmnicu 

Vâlcea”, în: Forum Vâlcean, VII (2019), nr. 3 (16), pp. 15-16. 

 

- Monografia Comunei Dobroteasa (coautor), Ed. Kitcom, Drăgășani, 2020, 242 p. 

 

 

 

 

- 23 martie 2006 am prezentat un eseu despre începuturile creștinismului la români, 

în cadrul programului „Cu tineri și pentru tineri, sub semnul Evangheliei 

lucrătoare”, desfășurat de Episcopia Râmnicului; 

 

- am susținut referatul: Tainele ascunse ale Împărăției în parabolele Mântuitorului, 

în cadrul Lucrărilor simpozionului național studențesc „Sfânta Scriptură, izvor viu 

al vieții creștine și al Teologiei, 16-17 Mai 2008, Sfânta Mănăstire Tismana, 

organizatori: Mitropolia Olteniei, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova 

(Prof. Univ. Dr. Mihai Valentin Vladimirescu); 

 

- 17-19 Septembrie 2012 am participat ca membru organizator la sesiunea științifică 

a Comisiei Române de Istorie și Studiu a creștinismului: Aniversarea a 1700 de ani 

de la Edictul de la Mediolanum din 313, de la mănăstirea Tismana - Gorj; 

 

- am susținut referatul: Contribuția Părintelui Dumitru Bălașa în domeniul Istoriei 

Bisericești, în cadrul conferinței: Memorialul Preot Dumitru Bălașa „Patriarhul de 

Drăgășani”, 31 iulie 2017, Râmnicu Vâlcea, organizatori: Arhiepiscopia Râmnicului, 

Parohia Râureni (Pr. Nicolae State-Burluși);  

 

- am susținut referatul: „Crâmpeie din viața culturală vâlceană. Sfântul Antim 

Ivireanul, părintele tipografiei din Râmnicu Vâlcea”, în cadrul conferinței: Sfântul 

Antim Ivireanul – precursor al Marii Uniri de la 1918, 23-24 septembrie 2018, 

Râmnicu Vâlcea, organizatori: Arhiepiscopia Râmnicului, Fundația Culturală 

„Sfântul Antim Ivireanul” (Conf. Univ. Dr. Ioan St. Lazăr). 
 

 

 

  

 


