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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informa ţii personale  

Nume / Prenume Brînzea Nicolae 

Adresă(e) Str. Nicolae Dobrin, cod poştal 110132, oraş Piteşti, jud. Argeş, Romania. 

Tel fix:      +40 348-453115      

Fax(uri) Fax:           +40 348-453142 

E-mail(uri) nicolae.brinzea@upit.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 

  

Data naşterii 06.06.1965 

  

Sex masculin 

  

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului 

Ministerul Culturii 

Guvernul României 

Universitatea de stat din Piteşti 

  

Experienţa profesională Preot, Consilier şef cultură, Secretar de stat pentru culte, Vicar Eparhial, 

conferenţiar universitar doctor, şef de catedră, Preşedintele Senatului 

Universităţii din Piteşti, Consilier cabinet Ministru MAE. 

  

 

sderlkt
Dreptunghi
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Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activit ăţi şi responsabilităţi   
principale 

1988-2012. 
 

Preot la bisericile:  

- Teleşti, jud. Dâmboviţa (1988-1989); 

-  Fureşti (1989-1999); 

- “Sfântul Ilie” – Piteşti (1999-2000); 

-  Cărămidarii de Jos – Bucureşti (2000-2001); 

- „Sfântul Ilie” din Piteşti (din 2002 - prezent). 

Consilier şef  la Inspectoratul Judeţean pentru Cultură Argeş (1997-1999); 

Secretar de stat pentru culte în perioada Guvernului Isărescu (1999-2001); 

Vicar Eparhial în Eparhia Argeşului şi Muscelului (2003-2011); 

Preşedintele comisiei canonice a Adunării Naţionale Bisericeşti (2006-2010); 

Consilier al Ministrului Culturii şi Cultelor (2001); 

Deputat în Adunarea Naţională Bisericească (1998-2010); 

Asistent universitar (1999-2001); 

Lector universitar (din 2001-2006); 

Membru în Consiliul de Redacţie al revistei Buletin Ştiinţific al Facultăţii de 

Teologie Ortodoxă „Sf. Muceniţă Filoteia” din cadrul Universităţii de stat din 

Piteşti din 2003; 

Şef de Catedră din 2004 la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din 

Piteşti; 

Membru în comisia de Calitate a Universităţii din Piteşti (2005-2010); 

Conferenţiar universitar (din 2006); 

Membru în comisia de evaluatori pe domenii a ARACIS - ului (2007-2010); 

(informaţii pe site-ul: 

http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Registru_Evaluatori/Lista_expertiUni

ficatComisii.pdf 

Preşedintele Senatului Universităţii de Stat din Piteşti din februarie 2012; 

Consilier Cabinet Ministru MAE (iunie 2012 - prezent). 

 

 

Ca preot mă îngrijesc permanent de activitatea pastoral-misionară a Parohiei 

„Sf. Ilie” din Piteşti unde slujesc. 

Ca secretar de stat am vegheat la respectarea identităţii şi libertăţii religioase a 

tuturor cultelor recunoscute. Am contribuit la realizarea primului raport pozitiv 
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Numele şi adresa 

angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

al ambasadei SUA privind libertatea religioasă în România pentru anul 2000. 

Am elaborat „Declaraţia Cultelor” la Snagov în anul 2000 ca document de fond  

privind integrarea în Uniunea Europeană a României. 

În calitate de cadru universitar am grijă să respect deciziile Senatului 

Universităţii Piteşti unde îmi desfăşor activitatea conform prevederilor legii în 

vigoare. 

Ca Preşedinte al Senatului Universităţii din Piteşti veghez la respectarea şi 

implementarea hotărârilor luate de cel mai înalt for de decizie şi deliberare al 

Universităţii în conformitate cu legile Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, şi aplicarea politicilor de autonomie universitară. 

 

 

Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului. 

Universitatea din Piteşti. 

Pastoral-misionar, administrativ şi educaţional, pedagogic. 

În cadrul Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, în cadrul Guvernului 

României şi în prezent în cadrul Universităţii din Piteşti, MAE. 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1988-2012 

 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Doctor în Filosofie/Teologie (cotutelă). 

Doctorand în Teologie. 

 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Filosofia, Teologia, Istoria Religiilor.  

Conferenţiar universitar în Misiologie şi Ecumenism şi Formare 

Duhovnicească. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 

  Institutul de filozofie „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române 

  

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Conferenţiar universitar doctor. 

Membru ARACIS. 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

Comunicare 

Lucru în echipă 

Documentare 

Analiză şi sinteză 

Spirit de iniţiativă 

Organizare, coordonare, control 

Gândire critică şi constructivă 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

Engleză, italiană, franceză 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Spirit de Echipă 

Aptitudini de conducere şi management 

Diplomaţie 

Dialog 

Nivel ştiinţific în promovarea dialogului interuman, intercultural şi 

interreligios 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Management social. 

Un foarte bun organizator ştiinţific. 

Un experimentat lider dar şi un sufletist.  

  

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Perfecţionarea controlului tehnic 

Bun organizator tehnic 

 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

 

Cunoştinţe de bază operare PC.  

  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

 

Muzica liniară şi Muzică Psaltică 

Alte competenţe şi 

aptitudini 

Competenţe sportive, de condus, călătorii. 
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Permis(e) de conducere 

 

 

B, C, E 

 

      Informa ţii 

suplimentare 

De-a lungul vieţii am dobândit numeroase calificative şi aprecieri în 

conformitate cu aptitudinile mele profesionale constând în:  

Distincţii: 

- Crucea patriarhală a Patriarhului Teoctist (2000); 

- Crucea patriarhului ecumenic Bartolomeu (2000); 

- Crucea arhiepiscopului Hristodulos al Atenei (2000); 

- Crucea Moldavă a Mitropoliei Moldovei (2000); 

- Steaua României în grad de ofiţer (2000); 

- Cetăţean de onoare al oraşului Caracas din Venezuela; 

- Premiul Academiei Române. 

- Membru al Academiei oamenilor de ştiinţă româno-germane din Mainz. 

 

Realizări în domeniul vieţii religioase ca Secretar de Stat 

- Sprijin financiar pentru personalul clerical începând cu 1 noiembrie 1999; 

- Declaraţia cultelor – Snagov mai 2000 ca sprijin pentru integrarea în U.E.; 

- Sprijin financiar pentru persinalul neclarical; 

- Elaborarea unui act normativ pentru retrocedarea patrimoniului cultelor 

religioase din România; 

- Elaborarea unui act normativ pentru scutirea de TVA a construcţiilor de 

lăcaşuri de închinare şi scutirea de impozit pe profit a cultelor; 

- Dialog permanent cu reprezentanţii cultelor religioase şi cu organisme 

internaţionale abilitate; 

- Raport pozitiv al Departamentului de Stat S.U.A. pe 2000 pentru România; 

- Conferinţă Balcanică, prima de acest gen privind drepturile minorităţilor 

religioase din Balcani, octombrie 2000, Sala Parlamentului; 

 - Program de documentare (iulie 2001) la invitaţia Departamentului de Stat 

privind libertatea religioasă în S.U.A. 

 

 Emisiuni radio-TV  

- Numeroase apariţii în emisiuni la Televiziunile şi Studiourile de radio locale 

şi naţionale (Europa FM, Trinitas, Romania Actualităţi), precum şi interviuri în 
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 presa locală şi naţională. La acestea se adaugă numeroase interviuri sau emisiuni 

radio-tv la care am participat în afara graniţelor României în calitate de secretar 

de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor (1999-2001:Washington Post, BBC). 

 

Parteneriat: 

- Între Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Muceniţă Filoteia” din cadrul 

Universităţii Piteşti şi Aristotle University from Thesaloniki - Faculty of 

Theology; 

- Parteneriat din anul 2007 - prezent cu Institutul de studii ecumenice „San 

Bernardino” din Veneţia; 

- Parteneriat cu Academia Română; 

- Parteneriat pe cercetare interdisciplinară privind înfiinţarea unui master 

profesional pe probleme de duhovnicie, încheiat cu eparhii din ţară. 

 

- Site-uri net: 

http://www.culte.ro/DocumenteHtml.aspx?keyword=istoric 

http://www.arges.djc.ro/DocumenteHtml.aspx?keyword=istoric 

http://www.basilica.ro/ro/stiri_din_tara/la_targoviste_s_au_incheiat_lucrarile_

simpozionului_international_dedicat_tetraevangheliarului_macarian_1539.html 

http://www.upit.ro/index.php?i=2525 

http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Registru_Evaluatori/Lista_expertiUni

ficatComisii.pdf 

http://www.cjarges.ro/upload/atachments/8402_Lista%20finala%20Fiii%20Ar

gesului.pdf 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=25568 

http://www.legex.ro/OUG-246-2000-21982.aspx 

http://www.legex.ro/Hotararea-684-2000-22999.aspx 

http://www.jurisprudenta.com/lege/hotarare-954-1999-67qem/ 

http://intralegis.sejmh.ro/oficiale/afis.php?f=22852&frame=2&link= 

http://www.lege-online.ro/lr-HOTARARE-1061-1999-%2820431%29.html 

http://www.anrp.gov.ro/uploads/pdf/HOTARARE%20%20%20Nr1334-

2000%20compl%20anexa%20la%20OUG%2083-1999.pdf 

http://www.monitorul-oficial.org/mofv/1/1999/530/ 

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/5745.htm 
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