CURRICULUM VITAE
FORMAT EUROPEAN

INFORMAŢII PERSONALE
Nume
C.N.P.
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitatea
Data naşterii
Sex

LOCUL DE MUNCA VIZAT /
ARIA OCUPATIONALA

PANAIT MARCEL
Localitatea Buzău, Str. Car. Episcopiei, Bl. E2, Sc. A, Et. 8, Ap. 30, Judeţ Buzău,
cod. 120005
Telefon acasă : 0338-104480 ; mobil: 0723-202700
0338-104480
panait@hotmail.com; mpanait@gmail.com; parohia@sfvasilebz.ro

Română
24 august 1970
Masculin
Misiune creştin-ortodoxă
Învăţământ – Pastoraţie ortodoxă

EXPERIENTA IN MUNCA
• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

1 /11/1999 -- până în prezent
Parohia „Sf. Vasile”, Str. Căpşunelor, Nr. 9, Buzău.
Activitate instructiv-educativo-religioasă
Preot paroh, grad. I.
Dirijarea activităţilor moral-educative şi religios-pastorale la toate categoriile de vârstă din
parohie.
Coordonarea tuturor activităţilor religios-ortodoxe din parohia „Sf. Vasile” - Buzau

• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

15/09/1912 -- până în prezent
Colegiul Economic Buzău, loc. Buzău, Str. Independenţei, nr. 22, jud. Buzău.
Activitate instructiv-educativă
Profesor de religie, grad definitiv.
Activitate instructiv-educativă. Predare-Învăţare-Evaluare.
Activităţi extraşcolare

• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

1/10/2011 -- 31/03/2012
Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, loc. Buzău, Str. Independenţei, nr. 22, jud. Buzău.
Activitate instructiv-educativă
Profesor de religie, grad definitiv.
Activitate instructiv-educativă. Predare-Învăţare-Evaluare.
Activităţi extraşcolare

• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

15/09/2010 -- 18/06/2011
Colegiul Naţional “B. P. Haşdeu”, loc. Buzău, B-dul Gării, nr. 1, jud. Buzău.
Activitate instructiv-educativă
Profesor de religie, grad definitiv.
Activitate instructiv-educativă. Predare-Învăţare-Evaluare.
Activităţi extraşcolare

• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului

01/01/2009 – 15/06/2009
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE TRANSPORTURI CAI FERATE, loc. Buzău, Str. Horticolei,

Nr. 50, jud. Buzău.
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• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

Activitate instructiv-educativă
Profesor de religie, grad definitiv.
Activitate instructiv-educativă. Predare-Învăţare-Evaluare.
Activităţi extraşcolare

• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

01/09/2007 – 31/08/2008
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 – “Căpitan Av. Mircea T. Bădulescu”, loc. Buzău, B-dul Nicolae
Bălcescu, Nr. 28, jud. Buzău.
Activitate instructiv-educativă
Profesor de religie, grad definitiv.
Activitate instructiv-educativă. Predare-Învăţare-Evaluare.
Activităţi extraşcolare

• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

01/05/2006 – 31/08/2007
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 8, loc. Buzău, Str. Col. Buzoianu, jud. Buzău.
Activitate instructiv-educativă
Profesor de religie, grad definitiv.
Activitate instructiv-educativă. Predare-Învăţare-Evaluare.
Activităţi extraşcolare

• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

01/09/2000 -- 18/06/2004
Colegiul Naţional “B. P. Haşdeu”, loc. Buzău, B-dul Gării, nr. 1, jud. Buzău.
Activitate instructiv-educativă
Profesor de religie, grad definitiv.
Activitate instructiv-educativă. Predare-Învăţare-Evaluare.
Activităţi extraşcolare

• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

15/09/1998 -- 15/06/2000
Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, loc. Buzău, Str. Independenţei, nr. 22, jud. Buzău.
Activitate instructiv-educativă
Profesor de religie, grad definitiv.
Activitate instructiv-educativă. Predare-Învăţare-Evaluare.
Activităţi extraşcolare

• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

15/09/1995 -- 15/06/2000
Şcoala cu clasele I-VIII, loc. Florica, com. Mihăileşti, jud. Buzău.
Activitate instructiv-educativă
Profesor de religie, grad definitiv.
Activitate instructiv-educativă. Predare-Învăţare-Evaluare.
Activităţi extraşcolare

• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

18 /03/1995 -- 1 /11/1999
Parohia „Sf. Cuv. Paraschiva”, loc. Florica, com. Florica, Jud. Buzău.
Activitate religios-instructiv-educativă şi pastoral - misionară
Preot paroh, grad. II.
Dirijarea activităţilor moral-educative şi religios-pastorale la toate categoriile de vârstă din
parohie.
Coordonarea tuturor activităţilor religios-ortodoxe din parohia „Sf. Cuv. Paraschiva”.

• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

03/01/1993 -- 06/04/1995
Şcoala Nr. 102, Sector IV, Bucureşti.
Activitate instructiv-educativă
Profesor de religie.
Activitate instructiv-educativă. Predare-Învăţare-Evaluare.
Activităţi extraşcolare
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• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

09/10/1989 -- 09/02/1990
E.G.C.L., Rm.-Sărat, jud. Buzău
Gospodărire orăşenească
Lăcătuş mecanic
Activitaţi de lăcătuşerie.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale
• Titlul calificării acordate
• Nivelul în clasificarea naţională

1/10/2012 – în curs de desfăşurare
Ministerul Învăţământului, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian
Patriarhul“
Program de specializare /
Masterat Comunicare şi Comuniune Eclesială În Spațiul Ortodox

• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale

15/03/2009 – iunie 2010
Ministerul Învăţământului, Universitatea “DUNĂREA DE JOS”- Galaţi, Departamentul de
Formare Continuă şi Transfer Tehnologic, Facultatea de Ştiinţe Economice
Tema lucrării de disertaţie: “Sistem informatic pentru prezentarea pe internet a unor
informaţii cu scop educativ şi formativ”
Program de specializare / perfecţionare Curs Postuniversitar / MASTER INFORMATICĂ
Diploma, Specialist informatică
Nivel Naţional

• Titlul calificării acordate
• Nivelul în clasificarea naţională

Nivel Naţional

• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale
• Titlul calificării acordate
• Nivelul în clasificarea naţională

Mai 2008 – iunie 2008
M.E.C.T., Ministerul Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse, Consiliul Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor
Ocupaţia de FORMATOR

• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale
• Titlul calificării acordate
• Nivelul în clasificarea naţională

01/10/2007 – 30/04/2009
Ministerul Învăţământului, Universitatea “Spiru Haret”- Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi
Psihologie
Tema lucrării de disertaţie: „Percepţia socială a familiei, căsătoriei şi divorţului”
Program de perfecţionare în specialitatea Familie şi societate
Master
Nivel Naţional

• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale

1/11/2007 -17/12/ 2007 (24 ore)
M.E.C., I.S.J. Buzău, C.C.D. “I.Gh. Dumitraşcu”, Buzău

Certificat de absolvire pentru ocupaţia de formator / Supliment descriptiv al certificatului
Nivel Naţional

• Titlul calificării acordate

Consiliere şi orientare
-Autocunoaştere şi dezvoltare personală
-Comunicare şi abilităţi sociale
-Managementul informaţiilor şi învăţării
-Planificarea carierei
-Calitatea stilului de viaţă
Adeverinţă de participare la curs de formare profesională

• Data (de la – la)

01/10/2005 – 31/08/2007
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• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale
• Titlul calificării acordate
• Nivelul în clasificarea naţională

Ministerul Învăţământului, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti şi
Episcopia Buzăului şi Vrancei
Tema lucrării: “Probleme ale Pastoraţiei tineretului în vremea noastră”
Program de perfecţionare în specialitatea Religie – Teologie Pastorală
Certificat de acordare a Gradului I Profesional în preoţie
Nivel Naţional

• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale
• Titlul calificării acordate
• Nivelul în clasificarea naţională

01 mai – 15 iunie 2007 (45 ore)
M.E.C., I.S.J. Buzău, C.C.D. “I.Gh. Dumitraşcu”, Buzău

• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale
• Titlul calificării acordate
• Nivelul în clasificarea naţională

19/08/2002 – 30/08/2002
Ministerul Învăţământului, Episcopia Buzăului şi Vrancei, Universitatea “Dunărea de Jos”,
Arhiepiscopia “Dunărea de Jos” şi Seminarul Teologic “Sf. Ap. Andrei” – Galaţi
Program de perfecţionare în specialitatea Religie – Teologie Pastorală

• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale
• Titlul calificării acordate
• Nivelul în clasificarea naţională
(dacă este cazul)

17/08/1998 – 28/08/1998
Ministerul Învăţământului, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti

• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale
• Titlul calificării acordate
• Nivelul în clasificarea naţională

20/08/1998 – 25/08/1998
Ministerul Învăţământului, Universitatea “Dunărea de Jos”, Episcopia Buzului şi Vrancei,
Arhiepiscopia “Dunărea de Jos” şi Seminarul “Sf. Ap. Andrei” – Galaţi
Program de perfecţionare în specialitatea Religie – Teologie Pastorală

• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale
• Titlul calificării acordate
• Nivelul în clasificarea naţională

03/01/1999 – 28/02/1999
M.E.N., A.N.C.I., Centrul de Pregătire în Informatică S.A. - Buzău

• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale
• Titlul calificării acordate
• Nivelul de instruire

01/10/1992 – 20/06/1996
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti
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Curs AEL
Adeverinţă de participare la curs de formare profesională
Nivel Naţional

Certificat de acordare a gradului II în preoţie (numit şi “promovare”)
Nivel Naţional

Program de perfecţionare în specialitatea Religie
Certificat de acordare a definitivării în învăţământ
Nivel Naţional

Certificat de acordare a definitivării în preoţie
Examen Naţional

Program de perfecţionare în specialitatea informatică
Certificat de absolvire: U401-Utilizarea microcalculatoarelor compatibile IBM-PC
Nivel Naţional

Tema lucrării de licenţă: “Eschatologia creştină după evangheliile sinoptice”
Program de perfecţionare în specialitatea Religie – Teologie Pastorală
Diplomă de licenţă
Superior
4

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Capacităţi de bun pedagog, fin ascultător şi îndrumător spiritual.

PERSONALE
Achiziţionate în cursul vieţii şi al carierei
dar nu neapărat dovedite prin certificate
şi diplome formale.

LIMBA MATERNĂ
ALTE LIMBI

Limba engleză

• Abilităţi pentru citit
• Abilităţi pentru scris
• Abilităţi pentru vorbit

Foarte bune
Medii
Medii

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE
Traiul şi munca alături de alţi oameni, în
medii multiculturale, în poziţii şi situaţii în
care comunicarea este importantă iar
lucrul în echipă este esenţial (de
exemplu în cultură şi sport), etc.

Capacităţi optime de adaptare în diverse situaţii şi medii conjuncturale.
Abilităţi de comunicare interpersonale.
Acţiuni filantropice.

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZAŢIONALE
Coordonarea şi administrarea oamenilor,
proiectelor şi bugetelor; la locul de
muncă, în activitatea voluntară (de
exemplu în cultură şi sport), acasă, etc.

ABILITATI SI COMPETENTE
TECHNICE
Computer, tipuri specifice de echipament,
utilaje, etc.

COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI
ARTISTICE

Coordonarea şi dirijarea grupurilor de elevi.
Organizarea de excursii şi pelerinaje.
Abilităţi de organizare a programelor de formare şi a proiectelor educaţionale.
Competenţe de management familial şi social.
Utilizare uzuală a calculatorului: programare, reţele de calculatoare, precum şi operare: Word,
Excel, PowerPoint, Internet explorer, HTML etc
Operator PC. Din 1999 sunt acreditat de Ministerul Educaţiei pentru specialitatea informatică (Cf.
Certificatului anexat), specializare aprofundată prin masterul in informatică. Am acces nelimitat
de acasă la Internet pentru contactare electronică.
Sunt webmaster (creez site-uri / pagini web).
Am creat site-ul Parohiei Sf. Vasile din Buzău. Cea mai veche adresă, datând din anul 2000 este
la: http://www.parohiasfvasile.8m.com .Au mai fost şi alte locaţii pe diferite servere. În acest
moment adresa site-ului este la: http://sfvasilebz.ro . Dispun şi de un grup de discuţii pe web la
adresa: http://sfvasilebz.multiply.com/ . Tot din pasiune pentru aşa ceva deţin şi un blog la
adresa: http://sfvasile.blogspot.com .
Competenţe de interpretare vocală.
Compoziţii literare proprii (lirice, eseuri, ş.a.)

Muzică, scris, desen, etc.

ALTE ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
Competenţe nemenţionate mai sus.

Competenţe de interpretare a muzicii bizantine.
Abilităţi gospodăreşti deosebite.

PERMIS(E) DE CONDUCERE

Categoria B şi BE

INFORMATII SUPLIMENTARE

Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, Protoieria Buzău I, Biserica Ortodoxă “Sf. Vasile” – Buzău,
Universitatea “Spiru Haret ”-Bucureşti, Universitatea “Dunărea de Jos” - Galaţi

ANEXE

Diplome şi certificate şi adeverinţe justificative
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