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Curriculum vitae  
Europass  

          
  

Informaţii personale  

  

Nume / Prenume ERDEI MIRON IOAN 
 

Adresă(e) Olteţului, nr. 5/A ,410242, Oradea,  Bihor, România 

Telefon(oane) 0359-808750  Mobil: 0723-755045 

Fax(uri)  

E-mail(uri) prmironerdei@hotmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 18 iunie 1962 
  

Sex M 
  

Locul de muncă / Domeniul 
ocupaţional 

National Council for Attestation of University Titles, Diplomas and Certificates 
(CNADTCU) ABILITARE, conducător doctorat 

Profil personal 
 

Cadru didactic universitar cu experienţă în asigurarea calităţii în învăţământul superior şi în 

managementul academic şi administraţie; specialist în domeniul ştiinţelor umaniste, în special 

teologie; bună cunoaştere a limbilor engleză şi italiană 

Experienţa profesională  
  

Perioada 2004 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar, Omiletică, Catehetică, Didactica specialităţii, Pedagogie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de învăţământ, predare, Omiletică, Catehetică, Didactica specialităţii, Pedagogie 

Formare pedagogică, Pedagogie, Didactica specialităţii 

Susţinere cursuri şi activităţi de seminar Omiletică, Catehetică, Didactica specialităţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă, str. Universităţii, nr. 1, Oradea, Bihor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, activităţi de cercetare 

Perioada  1994 -2004 

Funcţia sau postul ocupat Lector  universitar Omiletică, Catehetică, Metodica predării Religiei, Pedagogie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de învăţământ, predare, Omiletică, Catehetică, Metodica predării Religiei, Pedagogie 

Formare pedagogică, Pedagogie,  Metodica predării Religiei 

Susţinere cursuri şi activităţi de seminar Omiletică, Catehetică, Metodica predării Religiei, Pedagogie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă, str. Armatei Române, nr. 5, Oradea, Bihor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

Perioada  Octombrie 1991 – februarie 1994 

Funcţia sau postul ocupat Asistent spiritual  
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Activităţi şi responsabilităţi principale Formare duhovnicească 

Consiliere spirituală pentru studenţii Facultății de Teologie din Oradea 

Seminarii de formare duhovnicească 

Numele si adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă, str. Armatei Române, nr. 5, Oradea, Bihor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

Perioada 1990 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat Preot paroh, Parohia Ortodoxă Română Episcopia Bihor,  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii pastorale-misionare din Parohia Ortodoxă Română Episcopia Bihor  

Ridicarea unei biserici din temelie în Cartierul Zorilor (Oncea) 

Organizarea şi oficierea serviciilor religioase pentru enoriaşii Parohiei Episcopia Bihor  

Numele si adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Parohia Ortodoxă Română Episcopia Bihor, Protopopiatul Oradea, str. Matei Corvin , nr.  262, Bihor  

Clerical, administraţie 

Perioada 2002 -  prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preot paroh, Parohia Ortodoxă Română Zorilor,  

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea administrativă şi coordonarea activităţii pastoral-misionare a noii Parohii Zorilor  

Finalizarea construcţiei noii biserici din Cartierul Zorilor (Oncea) 

Organizarea şi oficierea serviciilor religioase pentru enoriaşii Parohiei Zorilor  

Construirea centrului de zi ”Stejarul Mamvri” în incinta bisericii (2011-2016) 

Numele si adresa angajatorului Parohia Ortodoxă Zorilor, Protopopiatul Oradea, Str. Grâului , nr. 7, Oradea,  jud. Bihor  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Clerical, administraţie 

Perioada 2010- 2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert formator 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Elaborarea de programe de lucru şi formarea de formatori în cadrul proiectului „Alege Şcoala” 

   Dezvoltarea acţiunilor pentru îmbunătăţirea şi promovarea abilităţilor sociale  

Sprijin pentru dezvoltarea învăţării non-formale şi informale pentru cei cu risc de părăsire timpurie a 

şcolii 

Educaţie non-formală 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Patriarhia Ortodoxă Română 

Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice, de  formare, utilizare de metode inovatoare de formare formatori, inserţie socială 

Perioada 2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte Fundaţia Mitropolit Miron Romanul, membru fondator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii sociale, culturale şi filantropice a fundaţiei   

Organizarea asistenţei sociale pentru persoanele aflate în nevoie 

Organizarea activităţilor de voluntariat 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia Mitropolit Miron Romanul, str. Grâului ,nr. 7, Oradea,  jud. Bihor  

Tipul activităţi sau sectorul de activitate 
 

Asistenţă socială, voluntariat 

Perioada 2012 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator proiect „Simpozionul profesorilor universitari de Catehetică şi Omiletică din România” 

finanţat de Primăria Oradea 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea simpozionului naţional al profesorilor universitari de Catehetică şi Omiletică  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă, str. Universităţii, nr. 1, Oradea, Bihor 

Tipul activităţi sau sectorul de activitate 
 

Activităţi didactice şi culturale 

Perioada Iunie – noiembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Director proiect „ Implicarea tinerilor orădeni în acţiuni caritabile.“ 
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Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele si adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Organizarea şi îndrumarea activităţii de voluntariat  

Recrutare voluntari pentru acţiuni caritabile 

Fundaţia Mitropolit Miron Romanul, str. Grâului, nr. 7, Oradea,  jud. Bihor 

Educaţie non-formală, asistenţă socială, voluntariat 

  

Educaţie şi formare  

  Perioada 1989 - 2000  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Teologie  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Catehetică, Omiletică, Pedagogie – doctorat,  

Elemente de educaţie religioasă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Ph. d.  – şcoală doctorală 

  Perioada 1985 - 1989  

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Teologie  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Catehetică şi Omiletică, Teologie Dogmatică, Studiul Noului şi Vechiului Testament, Istoria Religiilor 

Pedagogie şi Elemente de educaţie religioasă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Licenţă – învăţământ superior 

  Perioada 1980 - 1984  

Calificarea / diploma obţinută Absolvent de Seminar, Diplomă de Seminar Teologic  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Catehetică şi Omiletică, Teologie Dogmatică, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Îndrumări misionare 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Seminarul Teologic Ortodox  Român din Cluj Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Învăţământ   vocaţional 

  Perioada 1976 - 1980  

Calificarea / diploma obţinută Absolvent de liceu, diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Română, Istorie, Literatură Universală, Filozofie, Limba Franceză, Limba Engleză, Limba Latină, etc. 

Cultură generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Liceul de Filologie Istorie din Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Învăţământ liceal  

  Perioada 1968 - 1976  

Calificarea / diploma obţinută Şcoala generală clasele I – VIII 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Învățământul primar şi gimnazial 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Şcoala Generală din Ciuhoi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Învățământ primar şi gimnazial  

  Perioada 2008 - 2010   

Calificarea / diploma obţinută Management în  Administraţia publică  
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Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Management financiar, Management de proiect; Management al serviciilor sociale; Baze de date 

pentru management; Comunicare şi negociere; Etică în administraţia publică, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Învăţământ superior 

 Perioada Aprilie 2010 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Educaţia non-formală,  metode de lucru: brainstorming 

Abilităţi  în scrierea proiectelor 

 

 

Agenţia  Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei  şi Formării Profesionale  - TIA 

 

Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Cultura duhovnicească în instituţiile de învăţământ 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Cultura duhovnicească în instituţiile de învăţământ 

Formare de formatori în domeniul educaţiei religioase 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea Deschisă Pedagogică de Stat M.A. Şolohov, Moscova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Studii postuniversitare 

  Perioada Septembrie 2003   

Calificarea / diploma obţinută Curs   „Action Learning” 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Management, principii de „Action Learning” în organizarea instituţiilor 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Universitatea  Salford, Mancester , Regatul Unit al Marii Britanii 

Institutul „Action Learning” şi de cercetare  „Revans “  

Curs de formare 

  Perioada 2002   

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de cercetare şi schimb de experienţă în Teologie 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Omiletică, Catehetică,  Liturgică  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea Oxford, Colegiul Balliol, Regatul Unit al Marii Britanii 

  

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Studii postuniversitare 

Limba(i) maternă(e) 

 

Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   avansat  avansat  mediu  mediu  mediu 

Limba franceză   avansat  avansat  mediu  mediu  mediu 

Limba greacă veche   -  mediu  -  -  - 

Limba latină   mediu  mediu  mediu  mediu  mediu 

Limba maghiară   mediu  mediu  mediu  mediu  mediu 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativitate, optimism, spirit de echipă,răbdare, relații interpersonale, inventivitate 
poliei Mo  
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Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Iniţiativă, creativitate, atenţie la detalii, capacitate  de  decizie, tenacitate 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilităţi de mecanică şi construcţii  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

Word, Excel, Internet, Power Point,  

Programe de operare diverse (Windows, Linux, etc.) 
  

Competenţe şi aptitudini artistice Muzică, Desen,  
  

Alte competenţe şi aptitudini   Cultură generală temeinică 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Conducător programe Socrates – Erasmus pentru bursierii Facultăţii de Teologie 

Director al Centrului de cercetare interdisciplinară din cadrul Facultăţii de Teologie 

Membru al Asociației profesorilor de Omiletică din B.O.R. 

Redactor şef-adjunct al revistei „Orizonturi Teologice”. 

 
  

Anexe Copie acte de studii 

Acte de identitate 

Diplome de absolvire 

 

 

 

                       Oradea 

                                28. 09. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


