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 Curriculum vitae 

Europass 
  

 
Informatii personale 

 
Nume/Prenume  Grecu Dorin 

Adresă   Loc. Bascov, jud. Argeş 
 

Telefon  .................................................  
Fax   

E-mail  

Cetătenia  Romană 
Data nașterii   

 Sex  Masculin 
 

 
Experiența profesională 

 
Perioda 

Functia sau postul ocupat 
Principalele activitați, 
responsabilitați, și realizari 
Numele și adresa 
angajatorului 

  
2012 -2014 
 Persoană Autorizată pe activități de creație artistică ,pictură și restaurare 
restaurator –specialist, pictură pe lemn policrom 
   

 
 
 
 
 

  
2013 ,  ianuarie  -prezent, 
 realizarea  picturii murale a  Bisericii Sf. Andrei Pitesti  
 
2013, martie  realizarea vitraliilor de la  «  Curtea de apel Piteşti »  
 
2012-2013  
restaurarea Bisericii Sf. Gheorghe Bascov în colaborare cu facultatea de Teologie 
Ortodoxă                           
  
2010 -2015,iunie 
 Restaurarea  picturii Catedralei Sf. Gheorghe din Pitești , acțiune în cadrul căreia 
conduc și  laboratoarele  la disciplina, practica de santier  cu studentii de la ARS –
Facultatea de Teologie Ortodoxă- Pitești. 
 
 2010-2013 
 lucrările de restaurare a picturii din interiorul bisericii parohiale din Teiu cu 
hramul Sf. Ilie,  
  
2007-2008 
Biserica Mănăstirii Ciocanu ,Com. Bughea de sus-Muscel, Argeş (pictură din nou) 
în colaborare 
2007 
Biserica din satul Stăneşti, com. Corbi ,jud. Argeş (restaurare) în colaborare cu 
Lect. Univ. Dr Ioan Darida 
 
2006  
Biserica ortodoxă de stil vechi din Suceava  (pictură din nou) în colaborare 
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 Aptitudini și competențe 

personale 
 
 

Limba maternă  Romană 
 

 
 

 Limbi straine cunoscute 
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de 
ascultare 

Abilitati de 
citire 

Interactiune Exprimare  

 

 
2004- Am participat la realizarea  decorurilor  din  filmul “Budicca” București- 
Studiourile de film Buftea. 
 
2003- decorurile Teatrul Naţional de   Operetă  pentru piesa « Frumoasa din 
pădurea adormită », colaborare 
 

 
 

Educaţie şi formare 

  
 
 02. 2016. Atestat expert  în resturare pictură  -    Ministerul Culturii și Cultelor                

                                        Perioada  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
  Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională formare 
                          
Perioada   

              Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională formare 

 
 

 
Perioada   

              Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională formare 

 
                                         Perioada   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională formare 

 

 
 

 
26  Octombrie,2012, Universitatea  Națională de Artă  București,  
- obţinerea titlului de  Doctor, la  domeniul  arte plastice și decorative  cu teza   
  « Lumina si culoarea in pictura bizantina » . 
  
 
 
2012-2013  
 
Ministerul Culturii și cultelor -restaurare pictură în tempera restaurator specialist. 
 
2006, octombrie - 2008, iulie,  master  postuniversitar Universitatea din Pitești, 
Facultatea de Teologie Ortodoxă ; nota examenului de disertație :10                                                                       
 
2004,octombrie  - 2005, iunie  
 
 Universitatea  Națională de Arte București  modulul  pedagogic ; departamentul 
pentru pregatirea personalului didactic promovat cu  media generala 9,73 
 
1999-2004 
 Universitatea din București - Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea 
Teologie Ortodoxă – pictură  bisericească,   
-nota examen diplomă/licență 10 
  
1995 – 1999  
 Liceul de artă ” Dinu Lipatti ”  Pitești, specializarea  artă decorativă 

   
Tipul activității sau sectorul 

de activitate 
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Engleză   bine  bine  bine  bine  bine 
Italiana   bine  bine   bine  bine  bine 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competențe si aptitudini 
organizatorice 

 - Coordonarea în echipele de pictori și de restauratori. 
 

 
 

Activitate de creație 
artistică 

 2001, Icoana Sf Arhanghel Mihail , Expoziția Natională de icoane, Cercul Militar 
Național, București  

2001, Icoana  Sf. Heruvim, Expoziția Natională de icoane, Cercul Militar Național, 
București  

2001,Icoana Iisus Hristos , Expoziția de icoane ,Palatul Patriarhiei-București 

2002, Icoana Nașterea Domnului , Expoziția de icoane ,Palatul Patriarhiei-
București  

 2003, Icoana Sf. Ioan Botezatorul , Expoziția de icoane ,Palatul Patriarhiei-
București  

 2003, Icoana Coborarea de  pe cruce , Expoziția de icoane , Facultatea de 
Teologie București  

 2004, Icoana Invierea  Domnului, Expoziția de icoane ,Palatul Patriarhiei-
București  

2007,Icoana Iisus Hristos ,Expoziția de icoane ,Liga Europeana pentru cultură si 
artă, Constanța  

 2013, Expozitia de grafică, Biblioteca judeteană Argeș. 

10. 2013,  Expozitia de grafică  , Biblioteca Judeteană Argeș Poeme de imbracat, 
de gustat si de agaţat pe perete  

o7.  2014 , Expoziţia personală  de grafică şi  pictură  în galeria Bibliotecii  

Judeţeane  Dinicu Golescu Piteşti- Argeş.  

11. 2013 Expoziţia personală de pictură şi restaurare Biblioteca Judeţeană Dinicu 
Golescu Piteşti Argeş, 12 picturi şi 10 postere cu lucrări de  restaurare Expozitia 
de grafică  , Biblioteca Judeteană Argeș,  
 
2015 Expoziţie personală, sub egida Consiliul Judetean Vâlcea, Centrul judetean 
pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Vâlcea, , sala Constantin 
Iliescu,  
 

 2013, Realizarea vitraliilor pictate luminatorul  «  Curtea de apel din  Piteşti » ,  

 

 2014, Pictura pridvorului Biserica Mănăstirii Văleni, Judeţul Argeş  

 

2014 , Icoana Sf. Ioan Botezătorul, Expozițioa concurs național de icoane, 
Muzeul județean Argeș,  
 
 2012-2016, Pictura Biserica Sf. Andrei din Piteşti 
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             2014- prezent- lector  universitar titular în  departamentul de   Teologie,Facultate 
        deTeologie ortodoxă , Universitatea din Pitești 

                                                                      
                                                                2012-2014  asistent universitar titular în departamentul de   Teologie,Facultate 

        deTeologie ortodoxă , Universitatea din Pitești 
                                                        2013-2014 am   ocupat   funcția de lector didactice în calitate de cadru   didactic   

asociat  la  Universitatea  Craiova,  Facultatea de Teologie- Ortodoxă 
                                                            
                                                              10.2006 -2012,  am   ocupat     funcții didactice în calitate de cadru        didactic   

asociat  la  Universitatea  din  Pitesti,  Facultatea de Teologie- Ortodoxă , secția 
artă sacră    

                                                         2006 -.2007 profesor la şc.13”Mircea cel Batrân” Pitești 
                                                   3.02.2006 - 31.08.2006, profesor pe orele de educaţie vizuală de la grup școlar «  Ion 

Cantacuzino » Pitești. 
                                                                2012. întocmirea și avizarea  proiectului de conservare-resturare , Biserica Sf. Bis 

Sf. Nicolae și Sf. Parascheva, Grebleşti, 
                                                    2009.  întocmirea proiectului,  de conservare-resturare , Biserica din Glâmboc-   
                      Loc. Bascov, jud. Argeş 

2014. întocmirea proiectului şi executarea lucrărilor de conservare-resturare 
biserica Buna Vestire, Priboieni, Argeş. 
 
2015 Marele premiu la expoziţia –concurs naţional Rugămu-ne Ţie, Piteşti, 
Consiliul Judeţean Argeş  

 
 

 
 

 
Alte competenţe şi aptitudini 

 
 

 
 
-Am abilităţi pentru lucrul în echipă, îmi place să lucrez cu oamenii, sunt 
comunicativ, mă adaptez şi mă integrez uşor în grupuri noi.  
 

 
Permis de conducere  Detinator permis conducere auto  - categoria A, B – din 2005. 

 
         
                                
 
 
 

     Grecu Dorin 
20.06.2016 

 
 

Activitate didactică 
 Premii si burse obținute 

 
  


