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Nume / Prenume DULĂU DAN GHEORGHE 

Adresă(e) Bucerdea-Grânoasă,Nr.135, jud.Alba 

Telefon(oane) 0763662901 

Fax(uri) 0258883041 

E-mail(uri) alina74dulau@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) român 

  

Data naşterii 22 mai 1975 

 

Sex masculin 

  

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

Parohia Ortodoxa „SFANTA PARASCHIVA”,   Bucerdea-Granoasă 

 

 

Experienţa profesională Preot iconom,  

Profesor de religie, Șc. „ Ion Maiorescu”, Bucerdea-Grânoasă 

  

Funcţia sau postul ocupat Preot drd. ,  gradul II,   

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

*) Principalele activitati si responsabilitati 

 -Preşedinte al Despartamantului Astra Blajană în comuna Bucerdea-Granoasă 

  -Informator al comunei în proiectul intitulat ”Acasă în Europa”,proiect de 

informare si consolidare a   valorilor Europene. 

 

   - Informator al comunei si Scolii Gimnaziale Ion Maiorescu,   în proiectul 

intitulat ”Alege Scoala”,proiect de informare si consolidare a   valorilor 

Europene. 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Bucerdea-Granoasa, nr.135 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Educatie / invatamant gimnazial 

  

Educaţie şi formare   -Invatamant postunivesitar de MASTER la Facultatea de Drept si Stiinţe 

Sociale, Departamentul Pentru Pregatirea Personalului Didactic,din cadrul 

Universitatii „1 Decembrie” Alba-Iulia, promotia 2006 

  -Universitatea ,,Lucian Blaga”Sibiu, Facultatea de Teologie-Pastorală 

  -Liceul Teoretic Iacob Mureşianu Blaj- Filologie  

  -formare „Initiere în tainele calculatorului” 

  -curs de formare „Emoţional Intelligence Program” TMI Romania 
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Calificarea / diploma 

obţinută 

-Diploma Formator National, 2012, „ Alege școala” 

-Diploma Master, Univesitatea „1 Decembrie 1918”,2006, AlbaIulia 

-Diploma grad didactic II , Episcopia Orodoxă, Alba Iulia, 2004, 

-Diploma de Licenţă , Universitatea „Lucian Blaga”, 1998,  Sibiu 

 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

-Management, 

-Teologie-Filologie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului 

de formare 

-Departamentul Pentru Pregatirea Personalului Didactic, din cadrul 

Universitatii ”1 Decembrie” Alba-Iulia 

-CCD ALBA, 

- Filantropia Ortodoxă, Alba Iulia  

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

  -utilizarea calculatorului în mod frecvent 

 

-Aptitudini manageriale, abilitati in realizarea proiectelor scolare, 

corectitudine si perseverenta in atingerea idealurilor si scopurilor propuse 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba  
 

FRANCEZ

A 
 Bine  Satisfacator  Satisfacator  Satisfacator 

Limba   ENGLEZĂ  Bine  Satisfacator  Satisfacator  Satisfacator 

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

 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

   -Responsabilitate, adaptabilitate, flexibilitate, capacitati de comunicare 

   -colaborator la „Monografia satului Bucerdea-Granoasă”,Editura  Aridia 

   -colaborator la „Drag de sat transilvănean” Editura Anamarol ,2008 

  -diferite articole la ziare şi reviste de specialitate: Astra Blajeană ,Interferenţe 

Didactice şi Credinţa Străbună. 

  - presedintele Despartamantului Astra Blajană în comuna Bucerdea-Granoasă 

  - informator al comunei in proiectul intitulat „Acasa in Europa”, proiect de 

informare si consolidare a valorilor Europene.  

 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

-organizator al concursului Judetean ,,Alege scoala” 

-Aptitudini manageriale, abilitati in realizarea proiectelor scolare, 

corectitudine si perseverenta in atingerea idealurilor si scopurilor propuse 

 

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

  - informator al comunei în proiectul intitulat „Acasa în Europa”, proiect de 

informare și consolidare a valorilor Europene.  

 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

-Capacităţi de operare în Microsoft Word, Excel, Power Point, navigare pe 

Internet 

 

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

- Spirit critic  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Anexe            -Diplomele justificatoare  

           -Diplome şi distincţii 

 

 
 

 
 

Permis(e) de conducere CATEGORIA B 

 

 

Informaţii suplimentare 

               DISTINCŢII ŞI 

PREMII 

-Participare directă la simpozioane nationale si internationale 

-DIPLOMĂpentru participarea cu referate la Simpozionul Internaţional  

de didactică modernă cu tema „Adresa mea-România, Europa”,2008; 2009 

- DIPLOMĂ obţinută pentru implicarea în campania „Primăvară 

europeană” la dezbaterile şi manifestările festive ocazionate de cea de-a 50-a; 

aniversare a semnării Tratatului de la Roma, 2007, 2008, 2009 

--TMI CERTIFICATE ,has successfully completed the „Emotional 

Intelligence Program”, 5. sept. 2008 

-MENŢIUNE, (cadre didactice) la Concursul de eseuri „Laudă 

seminţelor şi-n veci tuturor” din cadrul Festivalului Internaţional de 

creaţie „Lucian Blaga” 2008, secţiunea eseu, critică şi istorie literară, 2008 

 -PREMIULII cu lucrarea proprie „Revenirea la obârşii” în cadrul 

Sesiunii Naţionale de comunicări Ştiinţifice cu tema „Oameni şi locuri –

tradiţie, ştiinţă, cultură şi civilizaţie românească”, Ediţia a XII-a 2009 

-DIPLOMĂ DE RECUNOŞTIINŢĂ ca simbol al gratitudinii ASTRA 

pentru meritele deosebite în sprijinirea activităţii Asociaţiunii şi 

promovarea culturii naţionale, 2008 

- DIPLOMĂ „Pro fidelitas”, pentru pasiunea,dăruirea şi implicarea 

în promovarea spiritului Astrei; Blaj,aprilie 2010 

- DIPLOMĂ obţinută pentru participarea la programul naţional de 

trening în autorat ştiinţific din cadrul proiectului „Doctoratul în Şcoli de 

Excelenţă- Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii 

prin publicare ştiinţifică”. 

-PREMIUL I (pentru pregătirea elevilor) la Concursul de tradiţii, 

din cadrul Festivalului Interjudeţean „Deschide uşa creştine” Sighişoara, 

12. dec. 2009 

-DIPLOMĂ de RECUNOŞTINŢĂ, la cea de-a III-a ediţie a 

Concursului naţional de Creaţie Literară - Poveşti „Ion Creangă”, pentru 

devoţiunea întru stimularea şi promovarea creaţiei literare în tot spaţiul 

cultural românesc, Iaşi, 17-18 aprilie 2010 

           - DIPLOMĂ, pentru participarea în calitate de organizator/ 

evaluator la Concursul Naţional ,, Alege scoala”2010 

           -  MENŢIUNE, (cadre didactice), pentru participarea la concursul 

județean, România –locuri minunate, iunie, 2012 

           - PREMIUL II, la Preoiectul Interjudețean, „Colocvii blagiene”, cu 

lucrarea, Psalmii la Blaga și Arghezi, Constanța, mai, 2012 

 

 


