
  

       CURRICULUM  VITAE 

 

 

 

Curriculum vitae 

Europass 

 

 

Arhidiacon HRIȘCĂ BOGDAN - MIHAI 

Informații personale  

Nume/Prenume Hrișcă Bogdan – Mihai  

Adresă str. Izvoarele cetății, nr. 38, 720037, Suceava, România 

Telefon 0745350683 

Fax 0330803657 

E – mail  
bogdan.hrisca@arhiepiscopiasucevei.ro  

bogdanhrisca@yahoo.com  

Naționalitate Română  

Data nașterii  06.10.1983 

Experiența profesională  

Perioada 01.09.2020 - prezent 

 

Funcția sau postul ocupat 
Consilier, 

 Sectorul Educațional – Teologic (Învățământ) 

Numele și adresa angajatorului Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților,  

str. Iancu Flondor, nr. 2 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate Învățământ 

Principalele activități și 

responsabilități 

- stabilește și transmite obiectivele și planificările 

activităților desfășurate în cadrul sectorului; 

- organizează și coordonează activități în cadrul 

sectorului; 

- are o colaborare strânsă cu: Chiriarhul locului, 

Episcopul-vicar, membrii Consiliului Eparhial, 

mailto:bogdan.hrisca@arhiepiscopiasucevei.ro
mailto:bogdanhrisca@yahoo.com


părinții protopopi, părinții și diaconii misionari din 

cadrul protoieriilor, preoții din parohii; 

- monitorizează activitățile desfășurate de 

departamentele și birourile sectorului; 

- urmărește modul de colaborare dintre 

departamentele/birourile sectorului și serviciile 

publice/persoane fizice interesate. 

Perioada 20.06.2017 – 31.08.2020 

Funcția sau postul ocupat Inspector școlar pentru religie 

Numele și adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Suceava 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate                          Învățământ 

Principalele activități și 

responsabilități 

- asigurarea dezvoltării curriculumului în funcție de 

nevoile de formare locală, zonală și județeană; 

- asigurarea concordanței alocării resurselor umane 

în funcție de programele de dezvoltare 

instituțională; 

- elaborarea documentelor privind inspecțiile 

școlare; 

- realizarea acțiunilor de evaluare a activității 

personalului didactic; 

- îndrumarea, asistarea, monitorizarea și evaluarea 

procesului de predare-învățare-evaluare, în 

vederea asigurării actului educațional; 

- verificarea respectării în teritoriu a legislației 

generale și specifice. 

Perioada 01.09.2012 – 19.06.2017 și 01.09.2020 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Director 

Numele și adresa angajatorului ISJ Suceava/ Seminarul Teologic Liceal Ortodox 

„Mitropolitul Dosoftei” Suceava, str. Parcului, nr. 6 E 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate Învățământ  

Principalele activități și 

responsabilități 

- reprezentantul legal al unității de învățământ; 

- coordonarea activității conform legislației în 

vigoare; 

- ordonator de credite al unității de învățământ; 

- responsabilități legate de dezvoltarea unității și de 

relaționare; 

- atribuții legate de managementul curriculum-ului, 

al resurselor umane, materiale și financiare; 

- membru în Consiliul de administrație al școlii. 



 

 

Perioada  01.09.2008 – prezent 

Funcția sau postul ocupat Profesor 

Numele și adresa angajatorului Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul 

Dosoftei” Suceava, str. Parcului, nr. 6 E 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate Învățământ  

Principalele activități și 

responsabilități 

activități de predare-învățare, evaluare și alte activități 

specifice. 

 

Educație și formare  

Perioada  2008-2013 

Calificarea/ Diploma obținută Doctor în domeniul Teologie 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Babeș - Bolyai” Cluj - Napoca 

Disciplinele principale studiate/ 

Competențe profesionale dobândite 

 Misiologie și ecumenism – Lucrarea cuvântului 

lui Dumnezeu în misiunea Bisericii și în educație, 

reflectată în opera Sfântului Ioan Gură de Aur 

Nivelul în clasificarea 

națională/internațională  

Studii postuniversitare de doctorat/ ISCED nivel 8 

Perioada  2007-2008 

Calificarea/ Diploma obținută Diplomă de master 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Babeș - Bolyai” Cluj – Napoca 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Disciplinele principale studiate/ 

Competențe profesionale dobândite 

 Teologie sistematică-biblică   

 

Nivelul în clasificarea 

națională/internațională  

Studii postuniversitare de masterat/ ISCED nivel 7 

Perioada  2003-2007 

Calificarea/ Diploma obținută Diplomă de licență 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Babeș - Bolyai” Cluj – Napoca 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Disciplinele principale studiate/ 

Competențe profesionale dobândite 

 Teologie Ortodoxă Pastorală   

Nivelul în clasificarea 

națională/internațională  

Studii universitare de licență/ ISCED nivel 6 

 



Perioada  2003-2007 

Calificarea/ Diploma obținută Certificat de absolvire Departamentul pentru 

pregătirea personalului didactic 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Babeș - Bolyai” Cluj – Napoca 

Departamentul pentru pregătirea personalului 

didactic  

Disciplinele principale studiate/ 

Competențe profesionale dobândite 

Teoria și metodologia instruirii 

Teoria și metodologia evaluării 

Practică pedagogică 

Perioada  1998-2003 

Calificarea/ Diploma obținută 
Diplomă de bacalaureat 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Seminarul Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob” 

Dorohoi  

Disciplinele principale studiate/ 

Competențe profesionale dobândite 

Disciplinele specifice învățământului liceal, filiera 

vocațională, profilul teologic, specializarea 

Pastorală 

Nivelul în clasificarea 

națională/internațională  

Învățământ liceal / ISCED nivel 3 

Perioada  08.11.2010-25.11.2010 

 

Calificarea/ Diploma obținută Certificat de absolvire – Formator (60 ore) 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Ministerul Muncii Familiei și Egalității de Șanse 

Ministerul Educației și Tineretului 

SC CEPECOM SA 

Disciplinele principale studiate/ 

Competențe profesionale dobândite 

- pregătirea formării;  

- realizarea activităților de formare; 

- evaluarea participanților la formare; 

- aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de 

formare; 

- marketing-ul formării; 

- proiectarea programelor de formare; 

- organizarea programelor și a stagiilor de formare; 

evaluarea, revizuirea și asigurarea calității 

programelor și a stagiilor de formare. 

Nivelul în clasificarea 

națională/internațională  

Program de perfecționare 

Perioada  19.06.2012-14.07.2012 

 

Calificarea/ Diploma obținută Program perfecționare – Management 

educațional 



Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Asociația Didakticos 

Disciplinele principale studiate/ 

Competențe profesionale dobândite 

Management organizațional 

Nivelul în clasificarea 

națională/internațională  

Program de perfecționare 

Perioada  11.11.2016-11.12.2016 

 

Calificarea/ Diploma obținută Program de formare – Leadership în educație 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Asociația Didakticos Timișoara 

Disciplinele principale studiate/ 

Competențe profesionale dobândite 

Leadership 

Managementul conflictului, stresului, riscului 

Management organizațional 

Managementul calității  

Managementul proiectului 

Nivelul în clasificarea 

națională/internațională  

Program de formare continuă, categoria 2 

Perioada  01.05.2011 – 30.09.2011 

 

Calificarea/ Diploma obținută Specialist în evaluare INSAM 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

SC SOFTWIN SRL 

Disciplinele principale studiate/ 

Competențe profesionale dobândite 

-competențe metodologice; 

-competențe de evaluare a elevilor; 

-competențe tehnice și tehnologice; 

-competențe de comunicare și relaționare. 

Nivelul în clasificarea 

națională/internațională  

Program de formare continuă, categoria 3 

Perioada  aprilie 2013 

 

 

Calificarea/ Diploma obținută 

Program de formare –  Standarde și sisteme de 

control intern/managerial pentru unități școlare 

educaționale 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice/Centrul Regional de Formare Continuă 

pentru Administrația Publică Locală Iași 

Disciplinele principale studiate/ 

Competențe profesionale dobândite 

Competențe privitoare la aplicarea standardelor 

recomandate pentru implementarea cu succes a 

unui sistem de control intern/managerial pentru 

unitățile școlare, conform legislației existente. 

Nivelul în clasificarea 

națională/internațională  

Program de formare continuă 



Perioada  octombrie – decembrie 2012 

 

Calificarea/ Diploma obținută Program de formare continuă – Strategii 

didactice active performante (89 ore) 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

CCD „George Tofan” Suceava 

Disciplinele principale studiate/ 

Competențe profesionale dobândite 

- Metodologia instruirii active 

- Stiluri și situații de învățare activă 

Metode și tehnici active performante 

Perioada  ianuarie-martie 2014 

 

Calificarea/ Diploma obținută Program de formare – Utilizarea avansată a 

instrumentelor TIC (89 ore) 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

SIVECO România 

Disciplinele principale studiate/ 

Competențe profesionale dobândite 

Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru 

pregătirea lecțiilor, în predare și evaluare 

Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului 

educațional 

Nivelul în clasificarea 

națională/internațională  

Program de formare continuă 

Perioada  octombrie 2010-ianuarie 2011 

 

Calificarea/ Diploma obținută Program de formare continuă – Școala 

incluzivă-șansa fiecăruia (89 ore) 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava 

Disciplinele principale studiate/ 

Competențe profesionale dobândite 

-Dezvoltarea unei școli incluzive 

-Comunicarea non-violentă 

-Planificare în contextul ameliorării școlare 

-CDȘ în școala incluzivă 

-Scrierea propunerilor pentru finanțare 

Nivelul în clasificarea 

națională/internațională  

Program de formare continuă 

Perioada  noiembrie 2019 

 

Calificarea/ Diploma obținută 

Formator 

în programul CRED - Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toți 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Institutul de Științe ale Educației 

Disciplinele principale studiate/ 

Competențe profesionale dobândite 

Aplicarea noului Curriculum naţional pentru 

învăţământul primar/ gimnazial 



Nivelul în clasificarea 

națională/internațională  

Program de formare continuă 

 

Aptitudini și competențe 

personale 

 

 

Limba maternă Limba română 

Limbă străină cunoscută  

(Limba engleză) 

 

Nivel european 

 

 

 

 

 

Înțelegere               Vorbire                           Scriere 
ascultare      citire      participare         discurs          exprimare  
                             la conversații     oral  scrisă 

B1            B1         B2                 B2                B1 

 

Informațiile sunt atestate prin Certificat de Competență 

Lingvistică, eliberat de Facultatea de Litere a Universității 

„Babeș – Bolyai” Cluj – Napoca. 

 

Limbi clasice  

Certificat de competenţă lingvistică pentru limbile clasice 

(Limba Latină şi Limba Greacă Veche) eliberat de Centrul 

Orientalia al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca. 

 

  

Competențe și abilități sociale 

 

Am dobândit competenţe de comunicare în micro şi macro 

grupuri, în mod deosebit, prin exercitarea atribuțiilor de 

director, formator, profesor/diriginte, inspector școlar sau 

de membru în diverse comisii organizate la nivelul unității, 

sau la nivel local/național. 

 

Am întreprins activități de diseminare de informaţii, de  

acordare de consultanţă de specialitate, de gestionare și 

rezolvare a conflictelor. 

 

 

Competențe și aptitudini 

organizatorice 

 

Am dobândit competențe manageriale în calitate de 

director și de președinte al Consiliului de administrație al 

Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul 

Dosoftei” Suceava și de inspector școlar pentru disciplina 

Religie.  

 

Am organizat diverse acțiuni extrașcolare cu elevii și cu 

profesorii din unitate, precum și acțiuni în colaborare cu 

alte instituții reprezentative din județ și din țară.  

 



Am organizat diferite concursuri, simpozioane și 

evenimente cultural – artistice, la nivel local, județean și 

național.  

 

În perioada februarie-martie 2012, în calitate de inspector 

de specialitate/formator pentru aplicarea pachetelor 

educaționale, în cadrul proiectului „Competențe cheie TIC 

în curriculumul școlar”, cofinanțat prin POSDRU 2007-

2013 și derulat de către Centrul Național de Evaluare și 

Examinare, am derulat activități de formare cu un număr de 

34 de profesori de religie din județ. 

 

În perioada iunie 2020 – iulie 2021 am organizat și derulat 

activități de formare cu aproximativ 40 de profesori din 

județ, în cadrul Programului de formare „CRED – 

Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, derulat 

de Ministerul Educației.  

 

Am desfășurat acțiuni de voluntariat cu elevii CSEI în 

cadrul proiectelor de Strategie Națională de Acțiune 

Comunitară, în perioada 2011-2012.  

 

Am absolvit cursul de instruire privind utilizarea sistemului 

informatic dezvoltat în cadrul proiectului „Creșterea 

calității sistemului educațional preuniversitar din România 

prin implementarea de instrumente moderne de 

management și monitorizare”, proiect cofinanțat din 

Fondul Social European, prin Programul Operațional 

„Dezvoltarea Capacității Administrative” 2007-2013, Cod 

SMIS 37655 și am implementat acest sistem în cadrul școlii 

noastre.  

 

Am contribuit la organizarea și implementarea unor 

proiecte, cum ar fi: „Gândește Verde – Modele de aplicare 

a Agendei Locale 21 în context transfrontalier România – 

Ucraina – Republica Moldova” MID ETC CODE:736, 

Proiectul național „Pentru Viață”, Proiectul Internațional 

„Sărbătoarea Învierii –Lumina Sufletelor Noastre”. 

 

Am făcut parte din comisii de lucru constituite la nivel 

național, pentru organizarea Olimpiadei Naționale de 

Religie pentru seminariile și liceele teologice Ortodoxe din 

cuprinsul Patriarhiei Române, în anii 2014, 2015, 2016 și 

2018. 

 



 

Competențe și aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

 

Utilizez cu ușurință, la nivel avansat pachetul Office, 

precum și alte programe utile în activitatea managerială și 

în cea didactică. Aceste cunoștințe au fost dobândite atât 

în urma cursurilor de formare specifice amintite în rubrica 

„Educație și formare”, cât și prin utilizarea zilnică a 

calculatorului în activitatea managerială și cea didactică. 

 

Alte competențe și aptitudini Studii și articole de specialitate publicate:  

 

- The Work of the Word in the Church’s Mission 

reflected in St. John Chrysostom’s  Creation, în 

The Scientific Journal of Humanisctic Studies, no. 

5/2011; 

 

- Educația prin cuvânt reflectată în opera Sfântului 

Ioan Gură de Aur, în volumul Incursiuni culturale, 

Editura Argonaut, Cluj – Napoca, 2011; 

 

- Sfânta Scriptură și educația copiilor, în viziunea 

Sfântului Ioan Gură de Aur, în volumul Identități 

biblioteconomice în context educațional, Editura 

„George Tofan”, Suceava, 2012; 

 

- Nașterea Domnului în lumina Sfintelor Evanghelii, 

în Candela nr. 11 – 12 (nov. – dec.), an 2009; 

 

- Predicatorul-mesagerul lui Dumnezeu în viziunea 

Sfântului Ioan Gură de Aur, în Candela nr. 9-10 

(sept.-oct.), an 2015; 

 

- Pogorârea Duhului Sfânt și începutul misiunii 

creștine, în Buletin Creștin Ortodox, nr.19/2010; 

 

- Rugăciunea sau vorbirea omului cu Dumnezeu, în 

Buletin Creștin Ortodox, nr.36/2013; 

 

- Cultul morților în Sfânta Scriptură, 

https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/cultul-

mortilor-sfanta-scriptura/ 

 

- Cinstirea Sfintelor Icoane, 

https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/cinstirea-

sfintelor-icoane/ 

 

https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/cultul-mortilor-sfanta-scriptura/
https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/cultul-mortilor-sfanta-scriptura/
https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/cinstirea-sfintelor-icoane
https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/cinstirea-sfintelor-icoane


Am publicat și alte articole referitoare la Seminarul 

Teologic Liceal Ortodox Liceal Ortodox „Mitropolitul 

Dosoftei” din Suceava, sau care au prezentat diferite 

evenimente desfășurate la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei 

și Rădăuților.  

 

Am participat la mai multe emisiuni radio și TV, în cadrul 

cărora au fost dezbătute teme din domeniul Teologiei.  

 

Premii obținute de elevii pregătiți pentru a participa 

la Olimpiada Națională de Religie:  

 

- 2010, Buzău, Mențiune, disciplina Studiul biblic al 

Vechiului Testament; 

 

- 2010, Buzău, Mențiune, disciplina Studiul biblic al 

Noului Testament; 

-  

- 2011,Târgu-Jiu, Premiul I, disciplina Studiul biblic 

al Vechiului Testament ; 

  

- 2011, Târgu-Jiu, Mențiune, disciplina Studiul 

biblic al Noului Testament; 

 

- 2012, Iași, Premiul I; disciplina Studiul biblic al 

Noului Testament; 

 

- 2014, Alba Iulia, Premiul III, disciplina Studiul 

biblic al Noului Testament; 

 

- 2015, Târgoviște, Premiul I, disciplina Studiul 

biblic al Noului Testament; 

 

- 2018, Baia Mare,  Premiul II, disciplina Studiul 

biblic al Noului Testament; 

 

- 2019, Târgu Neamț, Mențiune, disciplina Studiul 

biblic al Noului Testament. 

  

 

Informații suplimentare 

 

La data de 2 iunie 2008, am fost hirotonit diacon de către 

Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și 

Rădăuților, iar la data de 30 noiembrie a aceluiași an, am 

fost hirotesit arhidiacon.  



În anul 2008 am obținut Diploma de excelență din partea 

Asociației „Credința Ortodoxă” a Studenților Teologi 

Cluj – Napoca, pentru întreaga activitate desfășurată în 

cadrul Departamentului misionar al asociației. 

 

În anul 2011 am obținut  Diploma de excelentă din partea 

Inspectoratului Școlar Județean Suceava, în semn de 

apreciere pentru contribuția deosebită adusă în beneficiul 

performanței școlii.  

 

În 2014 am fost înscris în Registrul național al experților 

în management educațional.  

 


