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Curriculum vitae 

Europass  
  

  
Informaţii personale  

Nume / Prenume ONU,  CONSTANTIN 
Adresă(e) Biserica Mavrodolu, str. Teiuleanu, nr. 20, Pitești, Argeș. 

Telefon(oane) Tel / fax:   0348 430 724 Mobil:  
E-mail  sfpalama@yahoo.com  

Pagini web http://www.mavrodolu.ro, http://www.effatta.ro 
Naţionalitate Română 
Data naşterii 4 iulie 1957 

  
Experienţa 

profesională 
- 2009 – prezent, Director de program al Masterului de cercetare a limbajului 

mimico-gestual, cu titlul „Misiune şi slujire prin limbaj mimico-gestual” din 
cadrul Facultăţii de Teologie „Sfânta Muceniţă Filofteia” din Piteşti; 

- 2007 – prezent, Preot Conferențiar Universitar Doctor la Facultatea de 
Teologie „Sfânta Muceniță Filofteia” din cadrul Universității din Pitești; 

- 2000 – prezent, Preot Paroh la Biserica „Mavrodolu”, Piteşti; 
- 1999-2004, diriginte şi profesor al primei promoţii de elevi surzi la Seminarul 

Teologic „Neagoe Vodă Basarab” din Curtea de Argeş; 
- 1991-2000,  Preot la Biserica „Sfântul Spiridon” din cartierul Prundu, Piteşti. 

Funcţii 
administrative,  
de conducere şi 

coordonare 

- 2013 – Membru al Comisiei Județene Argeș pentru Evaluare a Persoanelor cu 
Handicap; 

- 2011, Președinte/Director al Institutului Național de Cercetare a Limbajului 
Mimico-Gestual; 

- 2011, Președinte al Centrului Național de Pregătire, Catehizare și Misiune 
Ortodoxă Pentru Deficienții de Auz din România și Diaspora; 

- 2011, Președinte al Asociaţiei Naţionale a Intrerpreților și Consilierilor în 
Limbajul Mimico-Gestual; 

- 2001 – prezent, Consilier Eparhial responsabil cu asistenţa socială în cadrul 
Centrului Eparhial al Episcopiei Argeşului şi Muscelului; 

- 1999 – prezent, Președinte executiv al Fundației de Întrajutorare și Misiune 
Creștină „Sfântul Grigore Palama”; 

- 1991-1994, secretar al Seminarului Teologic „Neagoe Vodă Basarab” din 
Curtea de Argeş. 
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Realizări 

 

 
· 1996 – crearea unei noi metode pastorale în Biserica Ortodoxă Română, 

aceea a slujirii în cadrul cultului ortodox și prin limbajul mimico-gestual; 
· 1999 – elaborarea unui limbaj mimico-gestual liturgic românesc; 
· Din august 2002, în Piteşti, coordonez activitatea „Centrului Naţional de 

Pregătire, catehizare şi misiune ortodoxă pentru deficienţii de auz din Patriarhia 
Română şi diaspora”. Organigrama Centrului prevede preoţi misionari pentru 
fiecare mitropolie din România şi diaspora în vederea desfăşurării de activităţi 
misionare în şcoli, filiale şi grupe ale surzilor; 

· În calitate de Preşedinte Executiv al Fundaţiei de Misiune Creştină „Sfântul 
Grigore Palama” din Piteşti, mi-am adus contribuţia la înfiinţarea de 27 de 
comunităţi de surzi din România, la: Piteşti (1996), Oradea (1998), Bucureşti 
(2000), Cluj (2001), Iaşi (2001), Timişoara (2002), Craiova (2002), Râmnicu-
Vâlcea (2003), Mioveni (2003), Alexandria (2005), Alba-Iulia (2005), Sibiu 
(2006), Slatina (2006), Sighişoara (2006) şi Bacău (2006), Chişinău şi Bălţi (2007), 
Târgu Mureş (2007), Chișinău (2007), Focșani (2008), Drobeta-Turnu Severin 
(2008), Brăila (2009), Curtea de Argeș, Topoloveni,Câmpulung, Brașov (2012), 
Stockholm (2014), Bistrița (2017) și Deva (2017). 

· Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Calinic al Argeşului şi 
Muscelului, am organizat parohii pentru comunităţile de rromi-rudari în 
următoarele localităţi: satul Valea Corbului-Râncăciov, comuna Călineşti, în anul 
2003 (cu hramul „Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon”), satul 
Momaia, comuna Tigveni, în anul 2004 (cu hramul „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe, Purtătorul de biruinţă”), satul Capul Piscului, comuna Merişani, în anul 
2005 (cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”), satul Malul Vânăt, comuna 
Merişani, în anul 2005 (cu hramul „Intrarea Domnului în Ierusalim”), satul Streaua, 
comuna Valea Mare, în anul 2007 (cu hramul „Sfântul Grigore Decapolitul”), 
precum şi în satul Păuleasca - Tufanu cu Icoană, comuna Mălureni, în anul 2009 
(cu hramul „Sfântul Ilie Tesviteanul”);                                              

· Pentru comunitatea  nevăzătorilor din Piteşti, s-a înfiinţat paraclisul cu 
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, în anul 2004; 

· Începând cu anul 1999, am militat activ pentru includerea în planul de 
învăţământ ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Piteşti a unor cursuri de limbaj 
mimico-gestual, demers educaţional concretizat până acum în şase generaţii de 
absolvenţi surzi şi auzitori, aproape în majoritate încadraţi ca asistenţi sociali şi 
profesori în şcolile speciale pentru surzi sau ca preoţi în comunităţile ortodoxe ale 
Surzilor, precum şi a unei generaţii de absolvenţi surzi (2004) ai Seminarului 
Teologic „Vodă Basarab” din Curtea de Argeş; 

· Începând cu anul 1996, am editat cea dintâi lucrare care face raportare la 
mecanismele gândirii surzilor şi principiile care stau la baza traducerii din limba 
română în limbajul mimico-gestual liturgic românesc; 

· Cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
coordonez activitatea de catehizare şi organizare cultică a surzilor din 
România; 

· Sunt iniţiator al demersurilor de introducere în COR a ocupaţiei de 
„Interpret în limbajul mimico-gestual”, codul 24408, grupa de bază 2444 
„Lingvişti, traducători şi interpreţi” (temei 1047/2002); 

· Sunt fondatorul unicei corale cu transpunere în limbajul mimico-gestual, 
Effatta, ai cărei membrii s-au implicat şi în punerea în scenă a unor piese cu temă 
religioasă cu ocazia sărbătoririi marilor praznice creştine. 
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Educaţie şi formare 

 
- 26.02 – 3.04.2011 – Programul de perfecționare ca Formator al limbajului 

mimico-gestual românesc, cod COR 241205, organizat de Learn&Vision, Cluj-
Napoca, și posesor al Certificatului de absolvire seria G, nr. 00163658; 

- 2007-2008, absolvent al cursurilor de formare profesională pentru ocupaţia de 
„Interpret în limbajul mimico-gestual”, cod COR 234004 şi posesor al 
certificatului de calificare / absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 

- 1999-2001, cursuri de doctorat la Catedra Liturgică „Teologie Pastorală şi artă 
creştină”, Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii din Bucureşti, 
îndrumător ştiinţific Pr. Prof. Dr. Petre I. David, titlul lucrării de doctorat 
„Misiunea Bisericii Ortodoxe Române faţă de credincioşii deficienţi de auz şi 
de vedere”; 

- 1985-1989, cursuri în cadrul Institutului Teologic de grad Universitar din Sibiu, 
lucrarea de licenţă „Datoria preotului de a cunoaşte şi respecta legile ţării” sub 
îndrumarea Arhidiacon Prof. Dr. Ioan N. Floca; 

- 1981, absolvent al Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Piteşti. 
Calificarea / diploma 

obţinută 
- Autorizație pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-

gestual nr. 33 / 14.02.2011; 
- Certificat de absolvire a cursurilor de Interpret în limbajul mimico-

gestual cu studii superioare (COR 234004), eliberat de Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, nivel: 
Perfecționare; 

- Diplomă de Doctor în Teologie; 
- Diplomă de Licență în Teologie Pastorală. 

Distincţii obţinute · În anul 2014, mi s-a decernat titlul de Cetățean de onoare al județului Argeș; 
· În anul 2010, am fost consemnat în Dicționarul  bibliografic, Scriitori, 

publiciști, folcloriști ai Argeșului (de la Neagoe Basarab până azi), autori Marian 
Stoica, Margareta M. Onofrei, Argeș Press, Pitești, la pagina 186. 

· În anul 2010, în Enciclopedia Ortodoxiei Românești, apărută la Editura 
Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, la pagina 449, sunt consemnat ca 
personalitate marcantă a istoriei și culturii teologice românești, având enumerate 
lucrările elaborate ca inițiator al unei noi metode pastorale prin comunicare gestuală 
și a unui limbaj mimico-gestual liturgic românesc. 

· În 28 februarie 2010, am primit, din partea ÎPS Epifanie Norocel, 
Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei, Crucea Eparhială pentru merite deosebite pe 
tărâm duhovnicesc, pastoral-misionar, social-filantropic și administrativ-
gospodăresc. 

· În septembrie 2007, am primit titlul de Fiu al Argeşului, pentru prestigiu 
moral, profesional şi civic, din partea Consiliului Judeţean Argeş.  

· În luna noiembrie 2007, am obţinut diploma jubiliară pentru merite 
deosebite în dezvoltarea învăţământului superior românesc, din partea Senatului 
Universităţii din Piteşti, cu prilejul aniversării a 45 de ani de învăţământ superior. 

· În data de 27 ianuarie 1999, am primit distincţia de iconom stavrofor din 
partea Prea Sfinţitului Părinte Calinic al Argeşului şi Muscelului, iar în data de 10 
mai 2001, Crucea Patriarhală acordată de către Prea Fericitul Părinte Patriarh 
Teoctist, cu ocazia înfiinţării comunităţii de surzi din Bucureşti. 
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Conferinţe 

 
- Septembrie 23, 2017, Iași, Conferință internațională A fi surd într-o 

Europă inclusivă 
- Decembrie 2014, Cerc Pastoral Național al Preoților și Cadrelor didactice 

care deservesc comunitățile de surzi din Patriarhia Română, București, 
Patriarhia Română 

- 08-10 iunie 2012, Conferința Internațională LIMBA ȘI LITERATURA –
Repere indentitare în context european, Comunicare vizuală prin limbajul 
mimico-gestual: Studiu de caz asupra primului articol din Crezul transpus in limbajul 
mimico-gestual românesc, Secțiunea Literatura Comparată, Comunicare și Studii 
Culturale;  

- 10-11 decembrie 2010, Conferința de Lansare „Învățământul Românesc 
pentru Deficienții de Auz”, în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; 

- 12-13 noiembrie 2010, Conferința Națională „Text și discurs religios” de la 
Iași, ediția a III-a; 

- 21 aprilie 2010, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, 
Centrul de Studii și Documentare „Societate, Drept, Religie”, amfiteatrul Pr. Prof. 
Dr. Dumitru Stăniloae, din București, am susținut cursul-dezbatere „Comunicarea 
prin limbajul mimico-gestual”, metodă pastorală în integrarea persoanelor surde în 
Biserica Ortodoxă Română; 

- 13-14 noiembrie 2009, Conferința Națională „Text și discurs religios” de la 
Iași, ediția a II-a; 

- 26-29 septembrie 2007, Conferinţa Naţională „Integrarea psihosocială a 
persoanelor cu dizabilităţi”, Eforie Sud; 

- 9 octombrie 2006, la invitaţia Centrului Cultural al Ambasadei Statelor Unite 
ale Americii, organizator al conferinţei cu tema „Crearea de Oportunităţi pentru 
Incluziunea în Societate a Persoanelor cu Dizabilităţi”, Piteşti. Invitat special a fost 
domnul Jeffrey Rosen, avocat al persoanelor cu dizabilităţi şi militant pentru 
aplicarea drepturilor lor civile în cadrul Consiliului Naţional al Dizabilităţii al SUA; 

- 17-19 octombrie 2005, cu binecuvântarea Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului 
Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,  a avut loc Conferinţa 
Naţională a Reprezentanţilor Comunităţilor Ortodoxe ale Persoanelor Deficiente de 
Auz din Patriarhia Română. Menirea sa a fost să supună spre aprobare conţinutul 
lucrărilor „Liturghier în limbajul mimico-gestual” şi „Simbolistica semnelor”, în 
vederea publicării lor la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, la care au participat reprezentanţi ai facultăţilor de Teologie, 
reprezentanţi ai asociaţiilor surzilor şi preoţi ai comunităţilor de surzi; 

- 5-9 mai 2005, Conferinţa „Împreună pentru Europa”, în calitate de 
reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, la Stuttgart; 

- 22-24 noiembrie 2002, la Voineasa, Conferinţa Naţională a Surzilor din 
România; 

- 3-5 septembrie 2002, la conferinţa „Coordonate Actuale ale Sistemului de 
Protecţie a Copiilor în România. Perspective ale ONG-urilor care funcţionează cu 
binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române”, Bucureşti; 

- 6-9 noiembrie 2000, Conferinţa Internaţională a Bisericilor Creştine, 
organizată de World Vision, cu tema „Cunoaşterea şi Trăirea Adevărurilor de 
Credinţă Date de Dumnezeu în Cuvântul Său, Calea de Însănătoşire a Societăţii 
Româneşti”, Iaşi. 
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Activitatea ştiinţifică 
Cărţi publicate 

 
 
1. Discursul liturgic mimico-gestual în Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur,

Editura Universităţii Piteşti, 2017, ISBN 978-606-560-531-2 
2. MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ tradusă în limbajul mimico-gestual 

liturgic românesc, Editura Academiei, București, 2010; 
3. Liturghierul tradus în limbajul mimico-gestual liturgic românesc, tipărit 

la Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti – 2008;  
4. Simbolistica Semnelor carte de cult, Editura Institutului Biblic şi de Misiune 

Ortodoxă, Bucureşti 2008; 
5. Dicţionar religios al limbajului mimico-gestual Editura Universităţii din 

Piteşti, 2008; 
6. Biserica Mavrodolu (monografie), în colaborare cu domnul profesor Vasile 

Novac, Editura Dacpress, Piteşti, 2007; 
7. Misiunea Bisericii Ortodoxe Române faţă de credincioşii deficienţi de 

auz şi de vedere (teză de doctorat), Editura Universităţii din Piteşti, 2007; 
8. Modulul 1: Modalităţi de comunicare şi educare a persoanelor surde, 

Editura Universităţii din Piteşti, 2007; 
9. Modulul 2: Modalităţi de comunicare şi educare pentru părinţii care au 

copii surzi¸ Editura Universităţii din Piteşti, 2007; 
10. Modulul 3: Formarea interpreţilor de limbaj mimico-gestual pentru 

domeniul social (nivelul III), Editura Universităţii din Piteşti, 2007; 
11. Modulul 4: Formarea interpreţilor de limbaj mimico-gestual pentru 

domeniul social (nivelul IV), Editura Universităţii din Piteşti, 2007; 
12. Modulul 5: Formarea cadrelor necesare Bisericii Ortodoxe Române 

pentru asigurarea asistenţei sociale şi religioase în limbajul mimico-gestual 
(nivelul IV), Editura Universităţii din Piteşti, 2007; 

13. Modulul 6: Formarea formatorilor în limbajul mimico-gestual (nivelul 
V), Editura Universităţii din Piteşti, 2007; 

14. Modulul 7: Actualizarea limbajului mimico-gestual (nivelul V), Editura 
Universităţii din Piteşti, 2007; 

15. Modulul 8: Formarea interpreţilor în limbaje mimico-gestuale unice 
(nivelul V), Editura Universităţii din Piteşti, 2007; 

16. Semnele credinţei, editura Universităţii din Piteşti, 2006; 
17. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur pe înţelesul surzilor, Editura 

Universităţii din Piteşti, 2006; 
18. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare pe înţelesul surzilor, Editura 

Universităţii din Piteşti, 2006; 
19. Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite pe înţelesul surzilor, Editura 

Universităţii din Piteşti, 2006; 
20. Comunicare şi slujire prin limbajul mimico-gestual, apărută la Editura 

Universităţii Piteşti, 2003; 
21. Patru VideoDVD-uri care conţin de la Binecuvântarea Mare la Otpust, 

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur în limbajul mimico-gestual liturgic românesc și 
MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ tradusă în limbajul mimico-gestual liturgic 
românesc. 

22. 650 de ani de la înființarea Mitropoliei Ungrovlahiei. Spiritualitate și 
istorie în Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Editura Universității Pitești 2011.
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Articole publicate 

 
1. Mărturisirea de credință tradusă în limbajul mimico-gestual liturgic 

românesc, în cadrul Conferinței Naționale „Text și discurs religios”, Iași, 12-13 
noiembrie 2010, ediția a III-a. 

2. Traducerea Liturghierului în limbajul mimico-gestual liturgic românesc, în 
Volumul „Text și discurs religios” dedicat Conferinței Naționale „Text și discurs 
religios”, Iași, 13-14 noiembrie 2009, ediția a II-a, Editura Editura Universității 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2010; 

3. Semnele Credinţei în pictura bisericească a lui Pârvu Mutu, în Volumul 
dedicat Simpozionului „650 de ani de la înfiinţarea Mitropoliei Ungrovlahiei –
Spiritualitate şi istorie în Eparhia Argeşului şi Muscelului”, Editura Episcopiei 
Argeşului şi Muscelului, 2009. 

4. Vestirea Cuvântului prin semne, în Buletinul Ştiinţific al Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă Sfânta Muceniţă Filofteia din Piteşti, nr. 2/2008. 

5. Impresii după conferinţa „Crearea de oportunităţi pentru incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilităţi”, publicat în Buletinul Ştiinţific, Seria Ştiinţe 
Socio-Umane, Anul al IX-lea, nr. 2 (16) 2006, Editura Universităţii din Piteşti.  

6. Abordare contemporană a comunităţii surzilor din România, publicat în 
Buletinul Ştiinţific, Seria Ştiinţe Socio-Umane, Anul al VIII-lea, nr. 2 (14) 2005, 
Editura Universităţii din Piteşti. 

7. Primii cinci ani de misiune ortodoxă în rândul deficienţilor de auz din 
Patriarhia Română, în „Vestitorul Ortodoxiei”, Anul XIV, Nr. 283-284, ianuarie 
2002, p. 2. 

8. Surdomuţii şi religia. Privire generală, în „Effatta”, nr. 1/2002, p. 2. 
9. Surdomuţii şi religia, în „Lumină lină”, anul XIII, aprilie 2002, p. 6-7. 
10. Centrul Naţional de Pregătire, Catehizare şi Misiune Ortodoxă pentru 

Deficienţii de Auz din Patriarhia Română şi Diaspora, în „Argeşul Ortodox”, Anul 
II, nr. 76, 2-8 august 2002, p. 4.  

11. Revista teologică Effatta, ajunsă la al cincilea număr (în perioada 1999-
2002), al cărei conţinut este expus şi în scrierea Braille şi alb-negru, destinată 
persoanelor deficiente de auz şi de vedere. 

12. Biruinţa Ortodoxiei, în „Argeşul Ortodox”, Anul I, nr. 30, 7-13 septembrie 
2001, p. 4. 

13. Modalităţi de comunicare, în „Effatta”, nr. 2/2001, p. 3. 
14. Fundaţia de Misiune Creştină Sfântul Grigore Palama, în „Argeşul 

Ortodox”, Anul I, nr. 4, 9-16 martie 2001, p. 4. 
15. Moment aniversar, în „Telegraful Român”, nr. 35-38/2001, p. 5. 
16. Oficierea slujbelor religioase ortodoxe prin mimica gestuală. Hirotonirea 

surzilor în mod excepţional pentru comunităţile din care ei fac parte, în „Iisus 
Biruitorul”, nr. 1, 27 dec.1999 - 2 ian. 2000, p. 4. 

17. Fundaţia de Misiune Creştină Sfântul Grigore Palama. Scurt istoric, în 
„Effatta”, nr. 1/2000, p. 3. 

18. Activitatea comunităţii creştin-ortodoxe a surdo-muţilor de la Biserica 
„Izvorul Tămăduirii – Effatta”, Piteşti, în „Păstorul Ortodox”, Anul V, 1999, p. 
269-271. 

19. Programul de asistenţă religioasă desfăşurat de Episcopia Argeşului şi 
Muscelului, sectorul „Misiune Creştină”, pentru comunităţile de surdo-muţi din 
cadrul Patriarhiei Ortodoxe Române şi din diaspora, în „Păstorul Ortodox”, Anul 
V, 1999, p. 266-268. 

20. Slujirea aproapelui, în „Păstorul Ortodox”, Anul V, 1999, p. 271- 274. 
21. Sfinţirea primului Paraclis al surdomuţilor, primul edificiu şi prima 

comunitate de acest gen din Europa Ortodoxă, în Vocea Tăcerii, 1998, p. 2. 
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 22. Sfinţirea Bisericii „Izvorul Tămăduirii- Effatta” a Surzilor din Piteşti, în 
„Păstorul Ortodox”, Revista oficială a Sfintei Episcopii a Argeşului şi Muscelului, 
anul IV, 1998, p. 207-210. 

23. Oricând vreţi puteţi să faceţi bine, în „Timotheos”, anul IV, nr. 4, 1998, p. 9. 
24. Slujirea aproapelui, în „Străjerul Ortodox”, 1997, p. 7. 

 
Participare mass-

media 

 
· Am participat la numeroase emisiuni la posturile de televiziune Antena 1 

(predici duminicale, pe tot parcursul anului 2000), ComiSat (Iaşi), ProTV, TVR 1, 
PrimaTV, TerraSat (Piteşti) şi TeleuniversitateaTV (Craiova), precum şi la posturile 
de radiodifuziune Radio România Actualităţi şi Radio Trinitas, pentru a promova, 
prin cateheze şi predici duminicale, prin colinde şi cântări, interviuri şi dezbateri, 
persoana surdă şi cultura comunităţii persoanelor surde, statutul limbajului 
mimico-gestual şi necesitatea conştientizării opiniei publice referitor la statutul 
social al persoanei surde, în Biserică şi societate.  

· În data de 29 decembrie 2008, am participat la emisiunea de lansare a 
„Liturghierului tradus în limbajul mimico-gestual liturgic românesc”, alături de Prea 
Sfinţitul Părinte Calinic, Episcop al Argeşului şi Muscelului. 

· 6 octombrie 2017, Emisiune TV la Antena 1 Pitesti cu tema „Participare la 
conferinta internațională de la Iasi A fi surd intr-o Europa inclusiva” 

· 13 octombrie 2017, Emisiune TV la Absolut TV cu tema „Rolul Universitatii 
din Pitesti in promovarea persoanei, culturii si comunității surzilor din România” 

 
Aptitudini şi 

competenţe personale 

 

Limba maternă Limba română 
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
Autoevaluare

Nivel european (*)
 

Limba engleză 
Limbajul mimico-

gestual  

Limba engleză, Limbajul mimico-gestual românesc 
Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

B2 Utilizator 
independent C1 Utilizator 

experimentat A2 Utilizator 
elementar B1 Utilizator 

independent C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat - - C1 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat - - 

 
Competenţe şi abilităţi 

sociale 
- spirit de echipă, dublat de capacitatea de a motiva şi încuraja într-un mod 

armonios echipa din care fac parte, dobândite în context profesional; 
- sociabil şi comunicativ; 
- competenţe de moderare a discuţiilor în cadrul activităţilor de brainstorming, cu 

accent pe acceptarea diversităţii ca principiu de generare a ideilor şi soluţiilor; 
- capacitate de integrare rapidă într-un colectiv nou. 

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

- spirit organizatoric, format în context profesional; 
- capacitate de sinteză şi analiză, dobândită în cadrul formării profesionale; 
- bună încadrare în termenele propuse; 
- capacitatea de a menţine un raport echilibrat între zona de confort şi asumarea 

riscurilor. 
Competenţe şi 

aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- competenţe de utilizare a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, 
Powerpoint şi Outlook) sau similare (OpenOffice) 
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Competenţe şi 
aptitudini artistice 

- preocupat de muzică, sub formă de activitate creativă şi recreativă; 
- fondatorul și dirijorul corului Effatta, cu interpretare mimico-gestuală corală și 

teatrală. 
  

Informaţii 
suplimentare 

Referinţe: 
· Mihail Grecu – preşedintele Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România, 

telefon: +40 768105700, e-mail: ansr2003@yahoo.com 
Permis de conducere Categoria B, C, E 

Anexe 1. copie Diplomă de Licenţă; 
2. copie Diplomă de Doctor; 
3. copie Certificat de absolvire a cursurilor de Interpret în limbajul mimico-

gestual cu studii superioare (COR 234004), nivel: Perfecționare; 
4. copie Autorizație pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului 

mimico-gestual nr. 33 / 14.02.2011. 
 

 

 

 

 
 


