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Curriculum vitae 
Europass 

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume MOLDOVAN Sebastian

Adresă(e) Nr. 13, Str. Centumvirilor, 550178, Sibiu, România

Telefon(oane) 0269215312 Mobil: 0762861037

Fax(uri)

E-mail(uri) smoldova@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 28.10.1964

Sex Masculin

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional

Conferenţiar universitar: Teologie morală ortodoxă; Bioetică; Etică socială.

Experienţa profesională
Perioada 2012 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Director de departament

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea procesului de învăţământ şi al activităţii de cercetare ştiinţifică din cadrul 
Departamentului de Teologie, Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, str. Mitropoliei 
nr. 20, Sibiu

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţional, Coordonare

Perioada Noiembrie 2009 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Şef de catedră Biblice-Sistematice

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea procesului de învăţământ al disciplinelor de studiu care fac parte din catedră; 
responsabil program de studii Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, str. Mitropoliei 
nr. 20, Sibiu

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţional, Coordonare

Perioada Octombrie 2009 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar: Teologie morală ortodoxă; Etică socială; Bioetică.
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Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea, la nivelul studiilor de licenţă, a următoarelor cursuri:
Teologie morală ortodoxă;
Teologie socială;
Introducere în bioetica creştină.

Susţinerea, la nivelul studiilor de master, a următoarelor cursuri:
Etică socială (Master în Teologie Sistematică);
Bioetică creştină (Master în Teologie Sistematică).

Susţinerea următoarelor seminarii:
Teologie morală ortodoxă
Teologie socială 
Introducere în bioetica creştină 
Etică socială 
Bioetică creştină 

Coordonarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie pe teme de teologie morală şi bioetică ortodoxă

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, str. Mitropoliei 
nr. 20, Sibiu

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţional

Perioada 2007 - 2008

Funcţia sau postul ocupat Secretar ştiinţific

Activităţi şi responsabilităţi principale  Coordonarea activităţii curente de cercetare ştiinţifică în cadrul facultăţii; coordonarea comisiei de auto-
evaluare în vederea acreditării instituţionale a Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, precum şi 
a acreditării programelor de studiu „Teologie Pastorală – licenţă”, „Teologie sistematică – master”.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, str. Mitropoliei
nr. 20, Sibiu

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Academic

Perioada 1995 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Secretar de redacţie la trimestrialul de specialitate „Revista Teologică” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii redacţionale, urmărirea procesului de editare a articolelor;
redactarea de articole şi recenzii ştiinţifice; acreditarea CNCSIS/CNCS a revistei (actualmente categoria 
B) şi includerea rezumatelor reviste în bazele internaţionale de date Religious and Theological Abstracts
(USA) şi Ebscohost.

Numele şi adresa angajatorului Revista Teologică  a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 20, Sibiu

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Academic

Educaţie şi formare
Perioada 2010-2013

Calificarea / diploma obţinută Cercetător post-doctoral în cadrul proiectului „Studii psotdoctorale în domeniul eticii politicilor de 
sănătate” (POSDRU/89/1.5/S/61879)

Perioada Iunie-august 2012 

Calificarea / diploma obţinută Bursă de cercetare la Facultatea de Teologie din Tesalonic (Grecia) în cadrul proeictului de mai sus

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Bioetică; etica politicilor şi serviciilor de sănătate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi, Centrul de Cercetare pentru Politici de 
Sănătate

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Învăţământ postuniversitar

Perioada 2004

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Teologie 
(Titlu confirmat prin Ordinul nr. 4450/02.08.2004 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; Diploma 
de Doctor, Seria C Nr. 009017 din 21.09.2004) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Teologie Morală Ortodoxă
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Învăţământ postuniversitar

Perioada 1990-1993

Calificarea / diploma obţinută  Licenţiat în teologie  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Teologie Pastorală

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Învăţământ universitar

Perioada 1984-1989

Calificarea / diploma obţinută  Licenţiat în fizică

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Fizică tehnologică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Învăţământ universitar

Perioada   mai 1996

Calificarea / diploma obţinută Bursă de documentare

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

 Teologie morală ortodoxă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Facultatea de Teologie Evanghelică a Universităţii din Berna - Elveţia;

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Învăţământ universitar

Perioada    noiembrie 1998

Calificarea / diploma obţinută   Bursă de documentare

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

 Teologie morală ortodoxă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Facultatea de Teologie Evanghelică a Universităţii din Berna - Elveţia;

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Învăţământ universitar

Aptitudini şi competenţe 
personale

Limba(i) maternă(e) Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Engleză C1 Utilizator 
competent C1 Utilizator 

competent C1 Utilizator 
competent C1 Utilizator 

competent B2 Utilizator 
independent
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Franceză B2 Utilizator 
independent

B2 Utilizator 
independent

B2 Utilizator 
independent

B2 Utilizator 
independent

B2 Utilizator 
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate ridicată de socializare şi interacţiune, dobândită prin experienţa didactică şi de membru în 
comisii profesionale.

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Calităţi de coordonator, formate în urma organizării activităţii didactice şi ştiinţifice, ca urmare a 
îndeplinirii rolului de secretar ştiinţific şi Şef de catedră în cadrul Facrultăţii de Teologie “Andrei 
Şaguna” din Sibiu

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului

Competenţe în utilizarea Microsoft Office, Adobe Photoshop, Corel Draw şi Excell, dobândite ca urmare a 
experienţei specifice muncii redacţionale. 

Alte competenţe şi aptitudini Membru al Societăţii Române de Bioetică;
Membru în comitetul director al Federaţiei Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita din România; 
Membru al Comisiei mixte locale de bioetică a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului;
Membru în comisia pentru învăţământul superior a Sf. Sinod al B.O.R..

Permis(e) de conducere nu

Informaţii suplimentare 1. Profesor Dr. Pavel Chirilă, profesor la Universitatea din Craiova, director Fundaţia 
„Sfânta Irina” (Voluntari).

2. Hugo Tristram Engelhardt Jr.,  Profesor la Rice University şi Baylor College of Medicine, 
Houston, Texas.

3. Pr. John Breck, Profesor la Institutul Teologic Ortodox St. Serge din Paris

Anexe Lista lucrărilor publicate



		 




		

		



		

		

		



		Curriculum vitae 


Europass 

		Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 



		

		



		Informaţii personale

		



		Nume / Prenume

		MOLDOVAN Sebastian 



		Adresă(e)

		Nr. 13, Str. Centumvirilor, 550178, Sibiu, România



		Telefon(oane)

		0269215312

		Mobil:

		0762861037



		Fax(uri)

		



		E-mail(uri)

		smoldova@yahoo.com



		

		



		Naţionalitate(-tăţi)

		Română



		

		



		Data naşterii

		28.10.1964



		

		



		Sex

		Masculin



		

		



		Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

		Conferenţiar universitar: Teologie morală ortodoxă; Bioetică; Etică socială. 



		

		



		Experienţa profesională

		



		Perioada

		2012 - prezent



		Funcţia sau postul ocupat

		Director de departament



		Activităţi şi responsabilităţi principale

		Coordonarea procesului de învăţământ şi al activităţii de cercetare ştiinţifică din cadrul Departamentului de Teologie, Facultatea de Teologie Ortodoxă 



		Numele şi adresa angajatorului

		Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, str. Mitropoliei nr. 20, Sibiu



		Tipul activităţii sau sectorul de activitate

		Educaţional, Coordonare



		

		



		Perioada

		Noiembrie 2009 - prezent



		Funcţia sau postul ocupat

		Şef de catedră Biblice-Sistematice



		Activităţi şi responsabilităţi principale

		Coordonarea procesului de învăţământ al disciplinelor de studiu care fac parte din catedră; responsabil program de studii Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială



		Numele şi adresa angajatorului

		Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, str. Mitropoliei nr. 20, Sibiu



		Tipul activităţii sau sectorul de activitate

		Educaţional, Coordonare



		Perioada

		Octombrie 2009 - prezent



		Funcţia sau postul ocupat

		Conferenţiar universitar: Teologie morală ortodoxă; Etică socială; Bioetică.



		Activităţi şi responsabilităţi principale

		Susţinerea, la nivelul studiilor de licenţă, a următoarelor cursuri:


· Teologie morală ortodoxă;


· Teologie socială;


· Introducere în bioetica creştină.


Susţinerea, la nivelul studiilor de master, a următoarelor cursuri:


· Etică socială (Master în Teologie Sistematică);


· Bioetică creştină (Master în Teologie Sistematică).


Susţinerea următoarelor seminarii:


· Teologie morală ortodoxă


· Teologie socială 


· Introducere în bioetica creştină 


· Etică socială 


· Bioetică creştină 


Coordonarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie pe teme de teologie morală şi bioetică ortodoxă



		Numele şi adresa angajatorului

		Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, str. Mitropoliei nr. 20, Sibiu



		Tipul activităţii sau sectorul de activitate

		Educaţional



		Perioada

		2007 - 2008



		Funcţia sau postul ocupat

		Secretar ştiinţific



		Activităţi şi responsabilităţi principale

		 Coordonarea activităţii curente de cercetare ştiinţifică în cadrul facultăţii; coordonarea comisiei de auto-evaluare în vederea acreditării instituţionale a Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, precum şi a acreditării programelor de studiu „Teologie Pastorală – licenţă”, „Teologie sistematică – master”.






		Numele şi adresa angajatorului

		Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, str. Mitropoliei nr. 20, Sibiu



		Tipul activităţii sau sectorul de activitate

		Academic



		Perioada

		1995 - prezent



		Funcţia sau postul ocupat

		Secretar de redacţie la trimestrialul de specialitate „Revista Teologică” 



		Activităţi şi responsabilităţi principale

		 Coordonarea activităţii redacţionale, urmărirea procesului de editare a articolelor;


redactarea de articole şi recenzii ştiinţifice; acreditarea CNCSIS/CNCS a revistei (actualmente categoria B) şi includerea rezumatelor reviste în bazele internaţionale de date Religious and Theological Abstracts (USA) şi Ebscohost. 



		Numele şi adresa angajatorului

		Revista Teologică  a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 20, Sibiu



		Tipul activităţii sau sectorul de activitate

		Academic



		

		



		Educaţie şi formare

		



		Perioada

		2010-2013



		Calificarea / diploma obţinută

		Cercetător post-doctoral în cadrul proiectului „Studii psotdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate” (POSDRU/89/1.5/S/61879) 



		Perioada

		Iunie-august 2012 



		Calificarea / diploma obţinută

		Bursă de cercetare la Facultatea de Teologie din Tesalonic (Grecia) în cadrul proeictului de mai sus



		Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

		Bioetică; etica politicilor şi serviciilor de sănătate 



		Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

		Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi, Centrul de Cercetare pentru Politici de Sănătate



		Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

		Învăţământ postuniversitar



		

		



		Perioada

		2004



		Calificarea / diploma obţinută

		Doctor in Teologie 


(Titlu confirmat prin Ordinul nr. 4450/02.08.2004 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; Diploma de Doctor, Seria C Nr. 009017 din 21.09.2004) 






		Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

		Teologie Morală Ortodoxă



		Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

		Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu



		Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

		Învăţământ postuniversitar



		Perioada

		1990-1993



		Calificarea / diploma obţinută

		 Licenţiat în teologie  






		Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

		Teologie Pastorală






		Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

		Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”



		Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

		Învăţământ universitar



		Perioada

		1984-1989



		Calificarea / diploma obţinută

		 Licenţiat în fizică






		Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

		Fizică tehnologică 



		Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

		Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică



		Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

		Învăţământ universitar



		Perioada

		  mai 1996






		Calificarea / diploma obţinută

		Bursă de documentare






		Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

		 Teologie morală ortodoxă



		Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

		Facultatea de Teologie Evanghelică a Universităţii din Berna - Elveţia;



		Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

		Învăţământ universitar



		Perioada

		   noiembrie 1998



		Calificarea / diploma obţinută

		  Bursă de documentare






		Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

		 Teologie morală ortodoxă



		Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

		Facultatea de Teologie Evanghelică a Universităţii din Berna - Elveţia;



		Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

		Învăţământ universitar



		

		



		Aptitudini şi competenţe personale

		



		

		



		Limba(i) maternă(e)

		Limba română



		

		



		Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

		



		Autoevaluare

		

		Înţelegere

		Vorbire

		Scriere



		Nivel european (*)

		

		Ascultare

		Citire

		Participare la conversaţie

		Discurs oral

		Exprimare scrisă



		Engleză

		

		C1

		Utilizator competent

		C1

		Utilizator competent

		C1

		Utilizator competent

		C1

		Utilizator competent

		B2

		Utilizator independent



		Franceză

		

		B2

		Utilizator independent

		B2

		Utilizator independent

		B2

		Utilizator independent

		B2

		Utilizator independent

		B2

		Utilizator independent



		

		(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine



		

		



		Competenţe şi abilităţi sociale

		Capacitate ridicată de socializare şi interacţiune, dobândită prin experienţa didactică şi de membru în comisii profesionale.



		

		



		Competenţe şi aptitudini organizatorice

		Calităţi de coordonator, formate în urma organizării activităţii didactice şi ştiinţifice, ca urmare a îndeplinirii rolului de secretar ştiinţific şi Şef de catedră în cadrul Facrultăţii de Teologie “Andrei Şaguna” din Sibiu



		

		



		Competenţe şi aptitudini tehnice

		Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)



		

		



		Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

		Competenţe în utilizarea Microsoft Office, Adobe Photoshop, Corel Draw şi Excell, dobândite ca urmare a experienţei specifice muncii redacţionale. 





		

		



		Alte competenţe şi aptitudini

		· Membru al Societăţii Române de Bioetică;


· Membru în comitetul director al Federaţiei Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita din România; 


· Membru al Comisiei mixte locale de bioetică a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului;


· Membru în comisia pentru învăţământul superior a Sf. Sinod al B.O.R..



		

		



		Permis(e) de conducere

		nu



		

		



		Informaţii suplimentare

		1. Profesor Dr. Pavel Chirilă, profesor la Universitatea din Craiova, director Fundaţia 


„Sfânta Irina” (Voluntari).


2. Hugo Tristram Engelhardt Jr.,  Profesor la Rice University şi Baylor College of Medicine, Houston, Texas.


3. Pr. John Breck, Profesor la Institutul Teologic Ortodox St. Serge din Paris





		

		



		Anexe

		Lista lucrărilor publicate
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