CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail

PETROAIA LUCIAN VASILE
Galaţi, Str. Traian, bl. 40 apart., ap. 9, etaj 4
0722/655921
lucianpetroaia@gmail.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

10.06.1973

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

• Perioada
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul
ocupat

• Principalele activităţi
şi responsabilităţi

1996-2018
Arhiepiscopia Dunării de Jos
Sectorul eparhial cultural – învăţământ/
Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”, Galaţi
Vicar administrativ al Arhiepiscopiei Dunării de Jos (2012 –
actualitate)
Consilier eparhial cultural – învăţământ (2002-2012)
Preot paroh biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”, Galaţi (2012actualitate)
Diacon şi arhidiacon al Catedralei Arhiepiscopale din Galaţi
(26 august 1996-26 mai 2002)
Slujire liturgică, pastorală, misionară, culturală, administrativă

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE

• Perioada

• Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ

• Principalele subiecte
şi calificări însuşite
• Numele calificării
primite
LIMBA MATERNĂ

2002-2009, studii de doctorat în teologie
1999-2000, studii de master în teologie
1995-1999, studii universitare în teologie
1990-1995, studii medii teologice
1988-1990, studii liceale
1980-1988, studii primare şi gimnaziale
Facultatea de Teologie „Patriarhul Iustinian”, Bucureşti
Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei”, Galaţi
Liceele „Eudoxiu Hurmuzache” şi „Nicu Gane”,
Rădăuţi/ Fălticeni, Suceava
Şcoala Generală nr. 1, Râşca, Suceava
Doctorat în teologie
Doctor în teologie

Română

LIMBI STRĂINE
CUNOSCUTE

• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi
APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

Franceză, Rusă, Engleză
Excelent
Bine
Bine
- membru al unor colegii naţionale de redactare de dicţionare,
volume de studii, albume;
- corespondent la reviste centrale ale Patriarhiei Române ş.a.;
- secretar al “Asociaţiei naţionale a liturgiştilor români «Ene
Branişte»” (aprilie 2012-2014);
- coordonarea unor proiecte zonale: concursurile şcolare
interjudeţene dedicate Sfântului Andrei şi Sfântului Nicolae
(18 ediţii), concursurile de icoană din Duminica Ortodoxiei
(18 ediţii), pelerinajele de Florii şi de la Ziua Eroilor,
Festivalul de tineret de la Buciumeni (21 ediţii);
- implicare în coordonarea unor proiecte educaţionale ritmice:

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
TEHNICE

APTITUDINI ŞI

examenele de absolvire şi admitere de la şcolile teologice
eparhiale, ceremoniile de deschidere a anului şcolar şi a anului
universitar, concursuri şi olimpiade şcolare locale şi zonale;
- organizarea unor evenimente academice locale, zonale,
naţionale şi internaţionale (simpozioane, conferinţe,
dezbateri);
- coordonarea redactării şi apariţiei unor volume sau reviste.
Utilizator computer nivel mediu;
Cunoscător al procesului de redactare şi tipărire de cărţi,
reviste etc.

Preocupări privind arhitectura, arta, muzica, literatura.

COMPETENŢE
ARTISTICE

ALTE APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE

PERMIS DE CONDUCERE

Aptitudini pentru munca de redacţie: realizarea a peste 130 de
volume, apărute în Editura Episcopiei/Arhiepiscopiei Dunării
de Jos;
Colaborator şi membru al redacţiei periodicului eparhial
“Călăuză ortodoxă” din anul 1992.
Secretar de redacţie al fasciculei universitare „Teologie şi
educaţie la Dunărea de Jos” (15 volume);
Membru al Colegiului de redacţie al volumului „Biserică.
Misiune. Slujire” (18 volume)
Aptitudini de cercetare-arhivă, documente, carte veche;
Abilităţi de paleografie şi limbi clasice.

Categoria B

