
1 

 

CURRICULUM VITAE 
 
 

 
 
Pr. lect.dr. Mihai Aurel 

Str. Delea Veche 29 A, Bucureşti, Sector 2 
Tel. 320.1968, 0722.792.111, 0732.792.111 
 
născut la 18. 01. 1969 
 
Studii: 
1996-2005 • studii de doctorat; Doctor în teologie cu teza „Sfânta  Treime şi 

Cosmosul” sub îndrumarea P.C.Acad. Pr.Prof. Univ. Dr. 
Dumitru Popescu 

1994 – 1995 • ciclu de studii aprofundate, Universitatea Bucureşti, cu 
disertaţia  „Relaţia Sfintei Treimi cu Cosmosul”, la Pr. Prof. 
Univ. Dr. Dumitru Popescu;  

1990 – 1994 • Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, 
Licenţiat cu lucrarea „Implicaţiile doctrinei trinitare în viata 
Bisericii şi a societăţii”, sub îndrumarea Pr. Prof. Univ. Dr. 
Dumitru Popescu 

1985-1990   • Seminarul Teologic Ortodox Bucureşti 
 
Experienţă profesională:   
2015 -prezent 
 
 
 
 
2014 - prezent 
2012-2015 
 
 

• lector  la Facultatea de Teologie Ortodoxa Justinian Patriarhul 
din Bucuresti – Departamentul de Teologie Sistematică, 
Practică şi Artă Sacră  - disciplina Istoria Dogmelor și Teologie 

Dogmatică și Simbolică; numit prin decizia nr. 250.83 din 

12.02.2015 

• Vicar Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor 

• lector suplinitor  la Facultatea de Teologie Ortodoxa Justinian 
Patriarhul din Bucuresti – Departamentul de Teologie 
Sistematică, Practică şi Artă Sacră  - disciplina Istoria 
Dogmelor și Teologie Dogmatică și Simbolică 

1997 - august 2012 • director Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti 
01 iulie 2010 • numit preot paroh la Biserica Parohiei „Sfânta Treime” - 

Delea Veche 

2007 • numit pe postul II – Biserica Delea Veche - protoieria II 
Capitală 

2001 • hirotonit preot, îmbisericit pe seama Bisericii Delea Veche – 
protoieria II Capitala  

1996- 2015 • titularizat la Catedra de Dogmatică-Morală la Seminarul 
Teologic Ortodox din Bucureşti 

1995 • hirotonit diacon pe seama Bisericii Manastirii Radu Vodă – 
paraclisul Seminarului  
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1994  • profesor la Seminarul Teologic Ortodox Bucureşti – Muzică 
Bisericească Psaltică, Catehism şi Îndrumări Misionare – 
Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti 

1992-1994 • profesor de religie – Şcoala Generală 36 – sector 4 Bucureşti 
  
Alte activităţi: 
Conferinţe şi cursuri:  
2012 •     membru al corpului naţional de experţi – calitate necesară în 

vederea ocupării oricărei funcţii de conducere în sistemul de 
învăţământ preunivesitar;  

2012 • curs „Calitate in managementul unitatii scolare” –POSDRU 
/85/1.1/S/63160 

2012 • curs Mentor - 10 Plus 
2011 • absolvirea stagiului de formare „Courses on the Relation 

Amog Science, Religion and Philosophy from an Orthodox 
Christian Perspective”  

2009 • Manager de proiect - SC PRO Trening Intens SRL 
2009 • Evaluator de competenţe –SC PRO Trening Intens SRL 
februarie - martie 2007 • Curs de consiliere şi orientare şcolară – în vederea 

implementarii noii programe de consiliere şi orientare 
mai-iunie 2006 • Tehnologia Informaţiei şi Comunicării – mai - iunie 2006 
2005 • Inspector Resurse Umane - prin Eurocor - curs de 6 luni 
octombrie 2004 – 
martie 2005 

• Management educaţional 

2001-2002 • Curs de iniţiere în utilizarea PC 
 
Articole, preocupări culturale: 
 

  

 
2018  „Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la realizarea Marii       

Uniri”, în: Anuarul  Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian 
Patriarhul” din cadrul Universității București 

 „Mărturisirea dreptei credință și unitatea poporului român” în: 

Lumini de Centenar (volum de comunicări științifice, editat cu ocazia 

anului 2018, An omagial al unității de credință și de neam, și An 

comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918), coordonator:        

Pr. Prof. Dr. Ștefan Buchiu 

„Însemnănatatea „familiei naturale” pentru societatea 

contemporană”, referat susținut în cadrul Conferinței Pastoral-

Misionare de vară, Episcopia Sloboziei și Călărașilor – Călărași, 5 iunie. 

2017 „Cultul Sfintelor Icoane și cristalizarea învățăturii de credință” în: 
Anuarul  Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” 
din cadrul Universității București 

 „Credință și mărturisire prin Sfintele Icoane”, articol susținut în 

cadrul Conferinței Naționale: Icoană, Imagine și Cuvânt, 10-11 
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noiembrie, la Facultatea de Filozofie a Universității din București; în 

curs de publicare 

2016 „Elaborarea sistemului eshatologic creștin. Dialectica trecerii de 

la o viziune păgână asupra Cosmosului la cea creștină” în: Anuarul  
Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din cadrul 
Universității București 

2015 Sfânta Treime și Cosmosul, Editura Basilica, București, 2015 

2013                            ”Globalizarea și identitatea spirituală în contextul european  

                                     actual”, Simpozionul internațional ”Globalizare, Religie,  
                                     Educație”organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă și  
                                     Științele Educației a Universității ”Valahia” - Târgoviște 

2013             ‟Criza ecologică actuală – perspective teologice‟ în Anuarul                                                
                                      Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” 
 din cadrul Universității București 

2013 
 
 
 
2014 

Învăţătura creştină despre activitate şi odihnă, Cateheze ortodoxe  
Pr. lect. univ. dr. Aurel Mihai , 7 ianuarie 2013, 
http://ziarullumina.ro/cateheze-ortodoxe/invatatura-crestina-
despre-activitate-si-odihna 

Sfânta Împărtăsanie – pâinea vietii, în revista mitropolitană 
„Glasul Bisericii” an LXXIII  , nr 1-6, ian –iun. 2014, p. 293 -307 

2007 • „Sfânta Treime Biserica şi Lumea”, în revista mitropolitană 
„Glasul Bisericii” an LXVI , nr 4-6, apr –iun. 2007, p. 157 -177 

2006 • Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Bucureşti, emblema 
învăţământului pastoral din România - în Cronica Română, 19 
iunie 2006  

2006 • Cuvânt despre patimile şi învierea Mântuitorului – in Tribuna 
Învăţământului, 17-23 aprilie 2006 

2002 • Proiectarea pedagogică a învăţării religiei în şcoală – Ed. 
Aramis, 2002 - coautor 

1997-2013 • îndrumarea elevilor seminarişti din anul al IV-lea pentru 
elaborarea unor articole ulterior publicate la Arhiepiscopia 
Dunării de Jos cu ocazia simpozioanelor anuale dedicate 
tinerilor ortodocşi 

noiembrie 2011-
februarie 2012 

• participarea in calitate de realizator la emisiunea FAMILIA 

CREŞTINĂ – TV TRINITAS – redată în fiecare miercuri între orele 

19,00-20,00 

1997 – august 2012 • organizarea de serbări cu diferite ocazii, pentru publicul larg 
2000-2007 • participări la emisiuni de radio(Trinitas, România Cultural şi 

România Actualităţi) şi televiziune (Trinitas TV;  TVR; Naţional 
TV) 

 • organizarea întâlnirilor elevilor cu personalităţi precum 
Constantinos Scouteris - de la Facultatea de Teologie din Atena 
şi cu sora celebrului regizor Andrei Tarkovski 

 • organizarea conferinţei cu tema „Încălzirea globală şi efectele 

ei climatice”, în colaborare cu Faculatea de Fizică şi Agenţia 
Naţională de Meteorologie şi Hidrologie 

http://ziarullumina.ro/religios/cateheze-ortodoxe
http://ziarullumina.ro/autor/pr-lect-univ-dr-aurel-mihai
http://ziarullumina.ro/cateheze-ortodoxe/invatatura-crestina-despre-activitate-si-odihna
http://ziarullumina.ro/cateheze-ortodoxe/invatatura-crestina-despre-activitate-si-odihna
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octombrie 2009 • înfiinţarea Asociaţiei Sportive „Respect” a elevilor Seminarului 
Teologic Liceal Ortodox Bucureşti 

20 octombrie 2009  • organizarea dezbaterii cu tema: „Violence between the problem 
and the challenge”  cu participarea a 15 persoane din 7 ţări 
europene – parteneri Seminarul Teologic şi Şcoala nr. 71 „Iovan 
Ducici” Bucuresti, Sector 2 

19-20 martie 2010 • participarea ca reprezentant al Seminarului Teologic Liceal 
Ortodox la Simpozionul internaţional „Lectura – bucurie sau 
obligaţie?” – organizat de Inspectoratul Şcolar al Municipiului 
Bucureşti, Casa Corpului Didactic Bucureşti şi Colegiul Naţional 
„Ion Creangă”, Bucureşti, Sector 4   

18-19 martie 2010 • participarea la conferinţa cu tema: „Dimensiunea duhovnicească 
a Sfintelor Paşti”, organizată de Seminarul Teologic Liceal 
Ortodox „Dumitru Stăniloae” Braşov, precum şi la o emisiune 
televizată de postul NOVATV în direct, cu tema: „Importanţa 
pregătirii pentru Sfintele Sărbători ale Învierii Domnului” 

octombrie 2009 • participarea la Congresul „România, as laboratory of the 
dialogue between science and sprirituality in the contemporary 
world” -organizat de Asociaţia pentru Dialogul dintre Ştiinţă şi 
Teologie  din România şi de Institutul pentru Studii Avansate în 
Ştiinţă şi Ortodoxie - la Biblioteca Academiei Române din 
Bucureşti. 

27 martie 2010 • încheierea parteneriatului educaţional cu titlul „Şcoala în lumina 
moralei creştine”, între Seminarul Teologic Ortodox Bucureşti,  
Şcoala cu cls.I-VIII Nr.79 „Academician Nicolae Teodorescu” şi 
Parohia „Sfântul Nicolae – Tabacu”, Protoieria II Capitală,  pentru  
lunile mai-iunie 2010 şi anul şcolar 2010-2011 

 
Activităţi profesionale: 
2015-prezent 
 
 
 
 
2000-prezent 

• coordonator științific/președinte în comisii pentru obținerea 

gradului I didactic și a gradului I în preoție;  

• coordonator științific pentru elaborarea lucrărilor de licență și 

disertație; 

• sprijinirea Asociației Studenților Teologi Ortodocși în activitățile 

culturale și social-filantropice  

• Diploma de Excelenta pentru  palmaresul realizat in 
domeniul educatiei si pozitia de excelenta detinuta in galeria 
de olimpici ai scolii romanesti 

• colaborator Radio Trinitas și  TV Trinitas 

• armonizarea noilor programe şcolare potrivit cerinţelor 
ştiinţifice cerute de Ministerul Educaţiei Cercetării şi 
Tineretului în colaborare cu P. C. Pr. Prof. Dragoş Bahrim –
Iaşi 

• organizarea la Bucureşti a Etapei Naţionale a Olimpiadei de 
Religie 

• membru corector în Comisia Națională la Olimpiada 
pentru disciplina Teologie Dogmatică, pentru Seminarii, 
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la Galați (2001), Craiova (2002), Slobozia (2003), Cluj-
Napoca (2005), Râmnicu Vâlcea (2007), Satu Mare (2008), 
Arad (2009), Buzău (2010), Iași (2012), Deva (2013), Alba-
Iulia (2014), Mânăstirea Neamț (2016), Baia Mare(2018). 

 

• participarea în Comisiile de admitere la Seminar 

• participarea în Comisiile de acordare a Certificatului de 
Competenţe la Religie în cadrul Colegiului Naţional „Elena 
Cuza” Bucureşti 

• pregătirea elevilor care au obţinut rezultate notabile la 
Concursurile Şcolare 

 
 
Activităţi administrativ-gospodăreşti: 
                                                                   
2012 – 2015 
 
 
 
 
 
1997 –august 2012 

• monitorizarea proiectării în vederea reabilitării demisolului Facultății de 

Teologie Ortodoxă 

• coordonarea lucrărilor de reabilitare exterioară și de schimbare a 

tâmplăriei la Facultatea de Teologie Ortodoxă  

• coordonarea lucrărilor de mansardare a Facultății de Teologie Ortodoxă 

Justinian Patriarhul din București 

 

• îmbunătăţirea bazei materiale şi condiţiilor de studiu şi cămin 
pentru elevii seminariști 

1997 • efectuarea studiilor geotehnice şi de fezabilitate pentru vechea 
clădire a Seminarului, ce ulterior a fost redată Mănăstirii Radu-
Vodă  

1997 • organizarea întâlnirii între Prea Fericitul Teoctist – Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, doamna Ecaterina Andronescu – 
Ministrul Educaţiei şi domnul Vasile Mihalache - Primarul 
Sectorului 4 – precum şi reprezentanţii Băncii Mondiale în 
România, având un fond de pornire 1,1 milioane dolari, luându-
se decizia construirii unei noi clădiri prin Programul 
guvernamental de reabilitare a Şcolilor cu sprijinul Băncii 
Mondiale 

1999-2004 • organizarea  cursurilor seminariale în Şoseau Sălaj Bacău, Nr. 1 
(cartierul Ferentari)  în condiţii destul de vitrege, având cazarea şi 
masa elevilor interni la Radu-Vodă, în corpul de clădire  ce 
prezenta siguranţă în exploatare 

2002-2004 • ridicarea  noii clădiri a Seminarului (la roşu),  fiind amenajat 
parterul clădirii pentru efectuarea cursurilor și revenirea 
Seminarului (profesori şi elevi) din spaţiul temporar din Şoseaua 

       Sălaj-Bacău Nr.1 (Ferentari –Bucureşti)  în noua clădire 
2005 • finalizarea lucrărilor interioare la demisolul noii clădirii pentru 

clase şi a laoboratorului I  AEL (Informatică) 
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2006 • efectuarea lucrărilor interioare la etajul I, cuprinzând: infirmerie, 
cabinet medical şi izolator, cameră pentru infirmieri, biblioteca - 
mutată din Casa arhierească şi amenajată potrivit ultimelor 
standarde (rafturi metalice, etc,) şi camere pentru cazarea elevilor 
(cu lambriu, parchet, lavoar, etc). 

2001 • pictarea în frescă a sălii de mese cu sprijinul Comisiei de pictură 
2006-2007 • pictarea în frescă a holurilor din noua clădire cu sprijinul 

Comisiei de pictură 
2004-2005 • dotarea cu mobilier din lemn pentru toţi elevii interni, lucrări 

exterioare la căminul vechi, aparţinând Seminarului, schimbarea 
tâmplăriei la căminul vechi, amenajarea curţii interioare cu 
pavele şi scurgeri pentru ape pluviale, schimbarea întregii 
instalaţii termice (câte o centrală termică dublă pentru fiecare 
clădire şi calorifere de aluminiu în noua clădire şi de oţel în 
internatul vechi 

2008 • montarea unei instalaţii de supraveghere cu camere cu infraroşu 
 • finalizarea amenajărilor interioare – etajul II – camere elevi, sală de 

cor 
 • amenajarea noului Paraclis – pictura, catapeteasmă, uşi de acces  

sculptate  
 • realizarea unei biblioteci speciale pentru fondul de carte 

„Patriarhul Teoctist” - donat de Preafericitul Părinte Daniel, 
Patriarhul Romaniei, pentru biblioteca Seminarului 

  
2009 • efectuarea studiilor de fezabilitate şi a proiectului pentru o sală de 

festivităţi 
2009 • amenajarea laboratorului II AEL (Informatică) 
octombrie 2009 • amplasarea în cadrul Seminarului a unor aparate de lapte, ceai şi 

cafea, pentru participanţii la diferite cursuri de perfecţionare 
pentru profesorii şi elevii unităţii 

2009 – prezent • sprijinirea anuală a Consfătuirii Naţionale Anuale ASCOR si 
LTCOR cu asigurarea sălii de conferinţă, cazarea şi masa invitaţilor  

2010 - prezent  • sprijinirea anuală a bunei desfăşurări a şedinţei Adunării Generale 
a C.A.R., în localul Seminarului Teologic din Bucureşti 

  
2010  • informatizarea bibliotecii (dotări cu calculatoare, scanere, 

copiatoare, conectare internet prin RDS fibra optică, etc.) 
2011- 2012 • finalizarea lucrării de legătorie a arhivei Seminarului –perioada 

1950-2011 

 • finalizarea lucrărilor la noua mansardă a Seminarului -80% 
 
 

Proiecte culturale 

 2018 

2010- 2013 
 

 
• „Experiențe duhovnicești în Țara Sfântă” – proiectul Istoria și Geografia 

Mântuirii, 05-11 martie 2018. 
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 • desfăşuarea bianuală în holul central al clădirii Seminarului, a 
concursului de Muzică Psaltică AGHIA TRIAS , organizat la nivel 
de clase în cadrul Seminarului 

Slujire preotească: 
2010- prezent • obţinerea fondurilor necesare pentru lucrările 

complementare la biserică şi casa parohială:  
- reparaţii capitale gard; 
- reparaţii casa parohială; 
- lucrări la instalaţia electrică; 
- lucrări la spaţiul destinat bibliotecii şi oficiului parohial; 

• intabularea clădirilor şi terenului parohiei Delea 
Veche; 

• finalizarea lucrării de legătorie integrală a arhivei;  
01 iulie 2010 • numit preot paroh la Biserica Parohiei „Sfânta Treime” - 

Delea Veche 

mai 2010 • lucrări complexe de reparaţii (schimbarea învelitorii, 
decopertarea şi refacerea tencuielii exterioare, repararea 
instalaţiei electrice, etc.) –, cu sprijinul Primăriei Sectorului 2 

2007 • numit pe postul II – Biserica Delea Veche - protoieria II 
Capitală 

martie 2001 – 2007 
prezent 

• preot îmbisericit la  biserica Delea Veche 

04 martie 2001 
 
 

• hirotonit preot onorific cu îmbisericire pe Biserica Parohiei 
„Sfânta Treime” - Delea Veche 

14 octombrie 1995 • hirotonit diacon onorific pe seama Seminarului Teologic  
 • participarea la numeroase sfinte slujbe, atât la Catedrala 

Patriarhală, la sfinţiri şi târnosiri de biserici precum şi la 
diferite momente religioase de reprezentare a Bisericii  

 
Cunoştinţe speciale: 
   Permis auto tip B 
   Cunoştinţe PC Windows 
   Navigare rapidă pe Internet 
    
Stare familială: Căsătorit, un copil 
Limbi străine:        
Engleză          bine (vorbit) – absolvit cursuri British Council- level 2b 
Franceză   bine (scris şi vorbit)      
   
 
     Bucureşti,                                                                             Pr. Lect. Dr. Aurel Mihai 

                         
     2016 


