Curriculum Vitae
INFORMAŢII
PERSONALE

CHILIBARU Laurenţiu–Victor
Timişoara, str. Ciobanului, nr. 3, ap. 51, cod poştal 300605 , jud. Timiş, România
laurentiu.chilibaru@yahoo.ro
Sexul masculin | Data naşterii 17.03.1979 | Naţionalitatea română

STUDII ÎN CURS

doctorat

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
1 septembrie 2014 - prezent

Profesor titular pe catedra de religie ortodoxă la Liceul Teoretic Periam
(Decizia nr.395/4 din 11.08.2014 privind repartizarea prin concurs, cu statutul de
cadru titular în învăţământul preuniversitar, eliberată de Ministerul Educaţiei
Naționale, Inspectoratul Şcolar Județean Timiş),
având şi definitivare în învăţământ
(Adeverinţa nr.22 din 18 august 2014 de acordare a definitivării în învăţământ
eliberată de Ministerul Educaţiei Naționale, Inspectoratul Şcolar Județean Timiş)
Liceul Teoretic Periam, jud. Timiș
adresa: comuna Periam, Str. Magnoliei, nr. 2, jud. Timiş, telefon/fax: 0256375024
e-mail: liceul_teoretic_periam@yahoo.com
Principalele activităţi şi responsabilităţi:
- Predarea disciplinei Religie ortodoxă elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal
- Participarea, organizarea şi implicarea în activităţi extraşcolare şi extracurriculare
- Implementarea şi derularea de proiecte educaţionale
- Stabilirea unui acord de parteneriat Biserică-Şcoală
- Participarea cu elevii la olimpiade, concursuri şcolare şi simpozioane
- Activităţi de colaborare în cadrul diferitelor comisii metodice ale unităţii de
învăţământ
- Activităţi de consiliere, orientare şi îndrumare a elevilor
- Menţinerea unor legături de dialog şi cooperare cu părinţii elevilor şi cu alţi
parteneri educaţionali
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ/Educaţie

1 septembrie 2013 – 31 august
2014

Profesor debutant pe catedra de religie ortodoxă la
Şcoala Gimnazială Niţchidorf (9 ore) şi Şcoala Gimnazială Chevereşu Mare (9 ore)
Şcoala Gimnazială Niţchidorf, jud. Timiş
adresa: Comuna Niţchidorf, nr. 245 A, jud.Timiş, tel./fax:0256413330
e-mail: scoala_nitchidorf@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Chevereşu Mare, jud. Timiş
adresa: Chevereşu Mare, Str.Pricipala nr.139, jud.Timiş, tel./fax:0256415088
e-mail: scoalacheveres@yahoo.com
Principalele activităţi şi responsabilităţi:
- Predarea disciplinei Religie ortodoxă elevilor din ciclul primar şi gimnazial
- Participarea, organizarea şi implicarea în activităţi extraşcolare şi extracurriculare
- Participarea cu elevii la olimpiade şi concursuri şcolare
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ/Educaţie

Până în 2013

o
o

Operator calculator la SC Alpabim SRL, din Timişoara, în perioada 2007-2009.
Colaborator sportiv, responsabil difuzare în domeniul Jurnalism / Mass Media, la
publicaţiile „Renaşterea bănăţeană”, în 2003, şi „Evenimentul zilei – Ediţia de vest”, în
2004.
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2012 - 2014

Diplomă de Masterat
Universitatea de Vest, Timişoara
Domeniu: Teologie
Specializare: „Religie, cultură, societate”

2008 - 2012

Diplomă de Licenţă
Universitatea de Vest, Timişoara
Domeniu: Teologie
Specializare: Teologie ortodoxă pastorală

1999 - 2003

Diplomă de Licenţă
Universitatea de Vest, Timişoara
Profilul: Ştiinţele comunicării
Specializare: jurnalistică – filologie, limba şi literatura engleză

COMPETENΤE
PERSONALE
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Limba engleză
Franceză
Competenţe de comunicare
Competenţe
organizaţionale/manageriale

Limba română
Scris, citit – nivel mediu
Începător
Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie în activitatea
profesională de cadru didactic
Bune competenţe organizatorice:
o
o
o

o
o
o
o
o

Organizator al Recitalul de colinde tradiţionale româneşti „DESCHIDE UŞA,
CREŞTINE” – Ediţia a III-a care s-a desfăşurat în data de 21 decembrie 2017 la
Liceul Teoretic Periam
Organizator al Concursul şcolar de cultură religioasă „ZIUA BIBLIEI” – Ediţia a
III-a care s-a desfăşurat în 17 noiembrie 2017, în cadrul Parohiei Ortodoxe Române
„Naşterea Maicii Domnului”, din comuna Periam
Organizator al Proiectului Educaţional „ICOANA – FEREASTRĂ SPRE CER”
care a avut loc în perioada 8 mai-18 iunie 2017, la Liceul Teoretic comuna Periam şi
la Parohia Română Ortodoxă „Naşterea Maicii Domnului” din Periam, în cadrul
Parteneriatului Educaţional Biserică-Şcoală.
Organizator al Scenetei religioase „CEI DOI PRIETENI AI LUI IISUS”, prilejuite
de sărbătoarea Naşterii Domnului, care s-a desfăşurat în data de 18 decembrie 2016
la Parohia Ortodoxă Română „Naşterea Maicii Domnului”, din comuna Periam
Organizator al Recitalul de colinde tradiţionale româneşti „DESCHIDE UŞA,
CREŞTINE” – Ediţia a II-a care s-a desfăşurat în data de 22 decembrie 2016 la
Liceul Teoretic Periam
Organizator al Concursul şcolar de cultură religioasă „ZIUA BIBLIEI” – Ediţia a IIa care s-a desfăşurat în 14 noiembrie 2015, în cadrul Parohiei Ortodoxe Române
„Naşterea Maicii Domnului”, din comuna Periam
Membru al colectivului de redacţie al Revistei „Sărbătoarea educaţiei religioase –
Olimpiada Naţională de Religie Ortodoxă, clasele VII-XII”, ediţia a VIII-a, 18 – 22
aprilie 2016, Editura Partoş Timişoara – 2016.
Organizator al Proiectului de pictură de icoane pe sticlă şi de voluntariat creştin
„Icoana – fereastră spre cer”, care a avut loc în perioada 9 mai -14 iunie 2016;
atelier de pictură de icoane pe sticlă, la care au participat elevi din clasele V-XII,
tematica picturilor fiind Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului şi Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel. Icoanele realizate de elevi au fost expuse într-o expoziţie cu
vânzare, desfăşurată în cadrul Liceului Teoretic Periam, cu scopul adunării de
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o
o

o

o

o

CHILIBARU Laurenţiu–Victor

fonduri pentru achiziţionarea de alimente care au fost donate categoriilor de
persoane defavorizate din comuna Periam.
Organizator, în colaborare cu profesorul de Educaţie muzicală şi cu profesorul de
Educaţie plastică, al recitalului de colinde tradiţionale româneşti „DESCHIDE UŞA,
CREŞTINE”, activitate desfăşurată în 17 decembrie 2015.
Organizator, în 13 noiembrie 2015, al Concursului şcolar de cultură religioasă
„ZIUA BIBLIEI”, derulat pe baza unui parteneriat educaţional între Liceul Teoretic
Periam şi Parohia „Naşterea Maicii Domnului” Periam, având ca temă: „Sfânta
Scriptură în text şi imagini”. Concursul s-a adresat elevilor din clasele II-XII, având
opt secţiuni pe tema dată, împărţite pe cele trei cicluri de şcolarizare.
Organizator al Proiectului de pictură de icoane pe sticlă şi de voluntariat creştin
„Icoana – fereastră spre cer”, care a avut loc în perioada 27.04.2015-07.06.2015 şi
care a constat în organizarea unei expoziţii cu vânzare de icoane pe sticlă, realizate
de elevii Liceului Teoretic Periam. Scopul expoziţiei a fost strângerea de fonduri
pentru susţinerea proiectului Primăriei Periam de a construi o sală de festivităţi în
cadrul grădiniţei din localitate. Acţiunea s-a derulat pe baza unui parteneriat
educaţional între Liceul Teoretic Periam şi Parohia „Naşterea Maicii Domnului”
Periam.
Organizator şi susţinător pe 1 aprilie 2015 la Liceul Teoretic Periam a unei Activităţi
metodice demonstrative din cadrul Cercului pedagogic de religie ortodoxă
Sânnicolau Mare, cu tema „Patimile Domnului” – lecţie deschisă cu elevii claselor
a IV-a.
Colaborator în proiectul catehetic alături de Pr. paroh Viorel Blidariu al parohiei
Chevereşu Mare din Protopopiatul Timişoara II. În 27 februarie 2014 a fost susţinută
cateheza cu tema „Sfintele Taine: Spovedania şi Împărtăşania” – activitate a
proiectului „Hristos Împărtăşit copiilor” din eparhia Timişoarei (http://mitropoliabanatului.ro/activitati/ nr.95)

Competenţe dobândite la locul
de muncă

Cursuri de perfecţionare profesională în urma cărora se dobândesc o serie de
competenţe:
o Adeverință nr.3147-C/11.09.2013 emisă de Serviciul învăţământ din cadrul
Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopia ortodoxă română a Timişoarei pentru participarea
la cursul de formare „Particularităţi ale educaţiei religioase, azi”
o Atestat de formare continuă a personalului didactic emis de Universitatea BabeşBolyai Cluj-Napoca, Facultatea de teologie ortodoxă şi CFCIDFR
 seria A nr.009066 pentru participare la programul de perfecţionare „Predarea
pozitiv-creativă a Religiei-ciclul gimnazial” în perioada 15.01.2015-01.03.2015
 seria A nr.009063 pentru participare la programul de perfecţionare „Realizarea
activităţilor extracuriculare la disciplina religie prin proiecte” în perioada
12.10.2015-15.11.2015
 seria A nr.009064 pentru participare la programul de perfecţionare „Predarea
pozitiv-creativă a Religiei-ciclul liceal” în perioada 09.11.2015-29.11.2015
eliberat în 13.07.2017. Aceste cursuri s-au desfăşurat în cadrul proiectului
„Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau
disciplina Religie” contract POSDRU/157/1.3/S134267

Competenţe informatice

Bune cunoştinţe de: Word, Excel, PowerPoint, Visual FoxPro, D-Soft, Adobe Photoshop,
Ulead Media Studio, Internet Explorer.
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Alte competenţe

o
o
o
o
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Certificat de absolvire a cursului postuniversitar „Tehnologii Web bazate pe SQL”,
2005, Timişoara.
Certificat de absolvire a cursului de calificare profesională în contabilitate
computerizată, desfăşurat în cadrul Centrului de calificare şi perfecţionare profesională
– ITC ELINF, şi aprobat de Ministerul Muncii, 2010, Timişoara.
Certificat de absolvire a Modului Psihopedagogic Nivel I, organizat de Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul UVT, cu specializarea în disciplina
Religie, 2011, Timişoara.
Certificat de absolvire a Modului Psihopedagogic Nivel II, organizat de Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul UVT, cu specializarea în disciplina
Religie, 2013, Timişoara.

INFORMAΤII
SUPLIMENTARE
o
o
o
o
o

Persoană: sociabilă, integră, serioasă, onestă, dinamică, muncitoare, cu spirit de echipă;
capabilă să acumuleze rapid cunoştinţe noi şi să se adapteze uşor la situaţii inedite.
Participare la cântarea bisericească în strana din parohia Blaşcovici din Timişoara.
Participări la seminarii / simpozioane pe teme teologice şi ecumenice.
Student eminent în anul universitar 2010/2011 – Clubul studenţilor de elită al facultăţii
de Literatură, Istorie şi Teologie, http://osut.ro/cse/LIT.pdf
Participare la Concursul Naţional „Părintele Dumitru Stăniloae – 110 ani de la naştere
şi 20 de ani de la trecerea la cele veşnice” 2012 ~ locul I la faza eparhială şi locul II la
faza mitropolitană.

ARTICOLE ŞCOLARE
1. ȘTEF Medana Elena (elevă clasa a V-a Școala Gimnazială Nițchidorf), CHILIBARU
Laurenţiu-Victor (Profesor îndrumător) poezie Dreptatea lui Dumnezeu, în Revista
„Învierea” aprilie 2014– buletinul oficial al Arhiepiscopiei ortodoxe române a
Timişoarei, http://mitropolia-banatului.ro/33554432/wpcontent/uploads/2012/06/invierea4.pdf
2. CHILIBARU Laurenţiu-Victor, Săptămâna Altfel, în Revista „Din lumea lui
Nitzky”, Anul II Nr. 4 - Aprilie 2014
3. CHILIBARU Laurenţiu-Victor, Şcoala Gimnazială Niţchidorf a participat la
Concursul „Bucuria Învierii în suflet de copil”, în Revista „Din lumea lui Nitzky”,
Anul II nr. 5 - Mai 2014,
http://staticlb.didactic.ro/uploads/magazines/35/28/4//din_lumea_lui_nitzkymai.pdf
4. CHILIBARU Laurenţiu-Victor, Voluntariatul creştin – dovadă a iubirii faţă de
aproapele, prima ediţie a SIMPOZIONUL NAŢIONAL „VOLUNTARIATUL
CREŞTIN”–organizat de Şcoala Gimnazială nr. 7 „Sfânta Maria” din Timişoara în data
de 5 iunie 2015
5. CHILIBARU Laurenţiu-Victor, Olimpiada naţională de religie, pilda adevăratei
comuniuni a doua ediţie a SIMPOZIONUL NAŢIONAL „VOLUNTARIATUL CREŞTIN”–
organizat de Şcoala Gimnazială nr. 7 „Sfânta Maria” din Timişoara în data de 27 mai 2016

6. CHILIBARU Laurenţiu-Victor, „Icoana – expresie a trăirii religioase” a treia ediţie
a SIMPOZIONUL NAŢIONAL „VOLUNTARIATUL CREŞTIN” –organizat de
Şcoala Gimnazială Nr. 7 „Sfânta Maria” din Timişoara în data de 8 iunie 2017
(Certificat de participare)
ANEXE
 Anexa acestui CV cuprinde LISTA PUBLICAŢIILOR
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