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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BA G A C I A N  PE T R U  OV I D I U  
Adresă(e) Str Constantin Brancusi nr 200, Cluj-Napoca, Cluj 

Telefon(oane) Mobil: 0740880696 
Fax(uri)  

E-mail(uri) petrubagacian@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 5.11. 1974 
  

Sex masculin 
  

  

Experienţa profesională  

Perioada 1 august 2000-prezent  
 

Funcţia sau postul ocupat    Preot  
Numele şi adresa angajatorului Protopopiatul Ortodox Roman Gherla 

 

 

Perioada 1995-2000 
Funcţia sau postul ocupat Profesor de religie ortodoxa si preot misionar 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazar” Cluj-Napoca 
Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca 
Scoala nr 1, Gherla 
Scoala nr 2, Gherla 
Liceul Teoretic „Petru Maior”, Gherla 

Tipul activităţii  Invatamant primar, gimnazial, liceal, postliceal 

   

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2005-2007 
Calificarea / diploma obţinută    Masterat in Consiliere Pastorala 

 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Teologie Ortodoxa Alba-Iulia 
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia 

  
Perioada 1995-1999 
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Calificarea / diploma obţinută    Licentiat in Teologie 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

          Cursuri si simpozioane 

Facultatea de Teologie Ortodoxa Cluj 
 
  2015 -  Simpozion  International al Facultatii de Teologie Ortodoxa 

Alba-Iulia ,  Sighisoara cu lucrarea „Parohia –mediu de vindecare a 
credinciosilor prin harul lui Hristos*. 

 
   2014 -  Simpozion International al Facultatii de Teologie Ortodoxa 

Alba-Iulia „Teologie si spiritualitate euharistica in preocuparile 
misionare actuale” cu lucrarea „Eclesiologia euharistica-paradigma 
istorica si provocare contemporana” 

 
  2013 -  Simpozion International al Facultatii de Teologie Ortodoxa 

Alba-Iulia – „Marturie si slujire misionara in societatea 
contemporana” 

 
  2012 – Simpozion International al Facultatii de Teologie Ortodoxa 

Alba-Iulia – „Conditia umana intre suferinta si iubirea de Dumnezeu”
 
  2008 – Simpozion Gherla „Martiriul marturisitorilor lui Hristos din 

inchisori – modele de traire crestina”  
 
  2008 – Curs in consiliere si orientare profesionala Faculatatea de 

Psihologie – Cluj-Napoca 
 
  2007 – Simpozion Gherla „ Tineri pentru tineri – impreuna pentru un 

viitor crestin” 
 
  2006 – Simpozion Pro Vita „ Totul pentru viata” – Gherla 
 
  2003 – Program de formare in consiliere – Facultatea de Psihologie 

– Cluj-Napoca 
 
  2003 – Instruire asistata pe calculator AEL 
 
  2002 – Curs Managementul Programelor Europene – Facultatea de 

Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii UBB Cluj 
  2001 – Curs Comunicare si Consiliere in rezolvarea conflictelor 

Faculatatea de Psihologie – Cluj-Napoca 
  2000 -  Curs Educatie pentru Sanatate - Faculatatea de Psihologie 

– Cluj-Napoca 
  2000 – Simpozion Cluj-Napoca Zilele Religiei in scoala – lucrarea 

„Educatie Religioasa – preocupari Duhovnicesti „ 
  2000 – Simpozion National Cluj-Napcoa „Pregatirea initiala si 

continua a cadrelor didactice „ – lucrarea –Limbajul si Comunicarea 
la ora de religie . 

  2000 – Curs Drepturile Omului incep cu drepturile copilului – 
Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala Cluj- Napoca 

  1999 – Simpozion National Cluj-Napoca „ Formarea continua a 
cadrelor didactice” – tema – Profesorul de religie intre doua 
exigente: biserica si scoala. 
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Activitati cu implicare sociala si 
culturala 

 
 
  2014 – prezent – Constructia si amenajarea centrului    

multifunctional Sf. Nicolae - Gherla   
 
  2014 – Amenajarea si pictarea capelei Sf. Ioan Rusu, Sf. Efrem cel 

Nou si Sf. Filofteia a Scolii gimnaziale Ion Creanga Gherla 
 
  2002 – 2007 – Construirea Bisericii Sf. Cuv. Parascheva, SF. MMc 

Mina si Toti Sfintii Romani – Gherla 
 
  2006 – Amenajarea si pictarea capelei Sf. Martiri Brancoveni a 

Liceului Teoretic „Petru Maior” – Gherla 
 
  2004 – Amenajarea si pictarea capelei Sf. Parinti Ioachim si Ana a 

caminului de persoane varstnice Gherla  
 
  2003 – Amenajarea si pictarea capelei Sf. Filofteia, Sf. Gheroghe a 

centrului de plasament nr.3 Gherla 
 
  2002 – Amenajarea si pictarea capelei „Buna  Vestire „ a centrului 

de plasament nr.4 Gherla 
 
 
 

 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  
Limba(i) maternă(e) Romana 

  
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

Limba Franceza B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale  bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa 
proprie de presedinte al Fundatiei Sf Nicolae; 

 gandirea strategica, initiativa, flexibilitatea,inovatia si atentia la 
detaliu dobandite prin:  

o diversele Conferinte cu tineri si pentru tineri 
pe teme actuale incepand cu anul 2001 

o participarea cu elevii la simpozioanele 
locale dedicate educatiei 

o realizarea de pelerinaje 
o actiuni filantropice cu elevii de diverse 

spitale azile gradinite 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 orientare spre rezultate , adaptabilitate, abilitati de coordonare 
dobândite prin actiunile sprecifice posturilor ocupate de 
profesor si preot 

 coordonarea activitatilor de  monitorizare a implementarii 
tuturor  proiectelor ce ii revin Fundatiei Sf Nicolae al carei 
Presedinte sunt; 

 creativitate, capacitate de coordonare, capacitatea de a lua 
decizii, ,rezistenţă la efort intelectual, responsabilitate, 
perseverenţă competente in activitati de organizare, control si 
raportare ; 

 abilitatea de a lucra in echipa si  inteligenta emotionala . 
 

  
Competenţe şi aptitudini tehnice  Atentie sporita, concentrare, spirit de initiativa, rezolvarea 

situatiilor deosebite; 
 Abilitati tehnico – practice. 

  
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
 o bună cunoaştere a instrumentelor  Microsoft Office tools, 

(Word, Excel şi Power Point ,Access ) , navigare pe Internet 
  
  
  

Informaţii suplimentare Referinte pot fi furnizate la cerere – pt studii(furnizand numere de tel     
ale institutiilor) 

- pt activitatile filantropice se 
poate prezenta activitatea 
detaliata a Fundatiei prin 
rapoartele anuale de activitate 

  
 


