Cristi-Gabriel Hurjui
 Adresă: Sat. Hurjuieni, nr. 286, com. Gălănești, jud. Suceava, România
 E-mail: cristi.hurjui@arhiepiscopiasucevei.ro
 Număr de telefon: (+40) 0740292896
Gen: Masculin Data nașterii: 07/07/1991 Cetățenie: română

EXPERIENȚA PROFESIO‐
NALĂ
[ 01/11/2021 – În curs ] Consilier Eparhial al Sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Localitatea: Suceava
Țara: România
[ 05/03/2021 – 31/10/2021 ] Inspector Eparhial al Biroului de Cateheză din cadrul Sectorului

Educațional-Teologic

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Localitatea: Suceava
Țara: România
[ 15/09/2017 – În curs ] Profesor de Religie (cultul ortodox)

Școala Gimnazială Nr. 1, Suceava
Localitatea: Suceava
Țara: România
[ 15/09/2015 – 15/06/2017 ] Profesor de Religie (cultul ortodox)

Școala Gimnazială ,,Samson Bodnărescu'', Gălănești
Localitatea: Suceava
Țara: România
[ 01/11/2014 – 31/10/2015 ] Coordonator al Comisiei Liturgice

Colegiul ,,Sfântul Nicolae'', Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Iași
Localitatea: Iași
Țara: România
[ 01/11/2015 – 01/07/2016 ] Coordonator al Comisiei Misionare

Colegiul ,,Sfântul Nicolae'', Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Iași
Localitatea: Iași
Țara: România

[ 25/05/2015 – În curs ] Coordonator al activităților de tineret

Parohia ,,Sfinții Arhangheli'', Gălănești
Localitatea: Gălănești
Țara: România
[ 01/04/2018 – În curs ] Dirijorul coralei parohiale

Parohia ,,Sfinții Arhangheli'', Gălănești
Localitatea: Gălănești
Țara: România
[ 01/09/2006 – În curs ] Coordonator al activităților de tineret

Parohia ,,Pogorârea Sfântului Duh'', Hurjuieni
Localitatea: Hurjuieni
Țara: România

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
PROFESIONALĂ
[ 15/09/2018 – 15/06/2019 ] Atestat de formare continuă ,,Învățarea integrată - pregătit pentru viață,

adolescență și autocunoaștere”- 15 CT.

Asociația Life–Learning Educațion, Constanța
Adresă: Constanța, România

Gradul DEFINITIV în domeniul învățământului
Inspectoratul Școlar Județean Suceava
Adresă: Suceava, România
[ 01/10/2018 – 01/07/2019 ] Studii Postuniversitare nivel II - DPPD

Universitatea ,,Ștefan cel Mare'', Suceava
Adresă: Suceava, România
[ 01/10/2014 – 30/06/2015 ] Studii Postuniversitare nivel I - DPPD

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'', Iași
Adresă: Iași, România
[ 01/10/2014 – 01/07/2017 ] Studii Universitare nivel II - secția Teologie practică și pastoral-misionară

(cu lucrarea: Aspecte specifice picturii Mănăstirii Sucevița. Interpretare
omiletică, dogmatică și patristică)

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'', Iași - Facultatea de Teologie Ortodoxă
,,Dumitru Stăniloae''
Adresă: Iași, România

[ 01/10/2010 – 01/07/2014 ] Studii Universiare Nivel I - secția PASTORALĂ (cu tema de licență:

Perspective Pastoral-Catehetice în cultivarea nădejdii și a bucuriei creștine)
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'', Iași - Facultatea de Teologie Ortodoxă
,,Dumitru Stăniloae''

Adresă: Iași, România
[ 15/09/2006 – 15/06/2010 ] Studii Liceale

Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Mitropolitul Dosoftei'', Suceava
Adresă: Suceava, România
[ 15/09/2006 – 15/06/2009 ] Studii profesionale - secția Artă decorativă și pictură iconografică

Școala Populară de Artă ,,Ion Irimescu'', Suceava
Adresă: Suceava, România

COMPETENȚE DE CO‐
MUNICARE ȘI INTER‐
PERSONALE
Abilități personale
◦ Capacitatea de formare și de perfecționare continuă;
◦ Abilități de public speaking;
◦ Deținerea mijloacelor pentru o relaționare eficientă cu tinerii, fapt demonstrat
în activitățile realizate în decursul a trei ani, ca voluntar la Colegiul ,,Sf. Nicolae” din
Iași, în desfășurarea activităților cu copii și cu tinerii atât în cadrul școlilor de vară
ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cât și în coordonarea activităților cu tinerii
din parohiile Gălănești și Hurjuieni;
◦ Adaptabilitate și flexibilitate în organizarea unor conferințe cu tematici actuale
controversate: ,,Vrem Spitale ȘI Catedrale!”- martie 2016;
◦ Organizarea unor evenimente importante în comunitățile în care am activat ca
voluntar sau coordonator de comisii: ,,Masa de Paște la Colegiu”- invitați speciali,
Arhimandritul Damaschin Luchian (în prezent, Preasfințitul Damaschin Dorneanul,
episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților) și Pr. Prof. Constantin Necula,
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Andrei Șaguna'' din Sibiu - 13 mai 2016;

COMPETENȚE LINGVIS‐
TICE
Limbă(i) maternă(e): română
Altă limbă (Alte limbi):

engleză
COMPREHENSIUNE ORALĂ B2 CITIT B2 SCRIS B1
EXPRIMARE SCRISĂ B1 CONVERSAȚIE B1

COMPETENȚE DIGITALE
Navigare Internet | Social Media | Utilizare buna a programelor de comunicare(mail
messenger skype) | Microsoft Office | Microsoft Word | Zoom | Google Drive |
Microsoft Excel | Microsoft PowerPoint | facebook page | Android | Buna Utilizare a
PC | buna utilizare a retelelor de socializare | google maps | Microsoft Word Microsoft
Excel Power Point | Microsoft office word | Internet Explorer Edge Mozilla Google
Chrome

COMPETENȚE ORGANI‐
ZATORICE
Abilități în organizarea unor evenimente sau a unor grupuri tematice de
lucru
◦ Din martie 2021, în calitate de Inspector pentru cateheză, cu binecuvântarea
Înaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, am înființat o
echipă de responsabili cu cateheza la nivelul fiecărui protopopiat, organizând astfel
o rețea de cateheză și de lucru cu tinerii la nivelul județului Suceava (mai 2021);
◦ Am organizat, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, o serie de
proiecte menite să îmbunănătățească activitatea de petrecere a timpului liber al
elevilor școlilor sucevene. Ex: Școala de vară ,,Copii la altar''(iunie-august 2021),
,,Catehezele pascale''(aprilie-mai 2021);
◦ Am organizat ateliere de formare pentru responsabilii cu cateheza din Eparhia
Sucevei și Rădăuților (15-16 iunie 2021);
◦ Am organizat excursii, pelerinaje și evenimente școlare tematice, în calitate de
profesor și diriginte pentru elevi de gimnaziu (2018-2021);
◦ Ca voluntar în cadrul ,,Colegiului Sfântul Nicolae” Iași, am întreprins activități de
Leadership, în cadrul Colegiului ,,Sfântul Nicolae” Iași, în funcția de președinte al
Comisiei Misionare și al Comisiei Liturgice;
◦ Spirit de echipă - am coordonat echipe cu ajutorul cărora am propus și
implementat proiecte educaționale, culturale, liturgice și social- filantropice în
cadrul unor parteneriate cu școli și parohii ieșene;
◦ Adaptabilitatea - activitate în diverse medii sociale și desfășurarea activității
didactice atât în mediul rural cât și mediul urban;
◦ Gândire creativă- confecționarea de materiale cu conținut religios - suport, în
demersurile misionar- catehetice desfășurate la CSN și amenajarea unor spații în
concordanță cu activitățile desfășurate;
◦ Capacitatea de multitasking dovedită prin implicarea în același timp în mai multe
activități aparținând unor domenii diferite (profesor, student, voluntar, paraclisier,
cântăreț bisericesc);
◦ Abilitatea de mediere a conflictelor dobândită în organizarea excursiilor și a
pelerinajelor;
◦ Responsabilitate - evidențiată prin reînființarea Coralei Parohiei ,,Sfinții Arhangheli”
Gălănești- Protopopiatul Rădăuți și organizarea și coordonarea unor grupuri de
tineri cu scopul implicării lor în viața parohiei;

PROIECTE
[ 01/06/2021 – 31/08/2021 ] Școala de vară ,,Copii la altar''
Proiect catehetic-educațional, desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean
Suceava, Casa Corpului Didactic ,,George Tofan'', Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și
Rădăuților
https://www.youtube.com/watch?v=NyB3R0wu01c
[ 15/06/2021 – 16/06/2021 ] Atelier de formare continuă
Sesiune de formare pentru preoții responsabili cu cateheza parohială în Arhiepiscopia
Sucevei și Rădăuților - invitat special, PC Pr. Mihai Pavel, Inspector Patriarhal.
https://www.youtube.com/watch?v=qa7RoaU7yvc
[ 05/10/2021 – 05/10/2021 ] Forumul județean al profesorilor de religie ,,Pastorația copiilor''
Întâlnirea preoților responsabili cu cateheza și a profesorilor de religie din Arhiepiscopia
Sucevei și Rădăuților, în vederea identificării cadrului comun pentru organizarea și
desfășurarea proiectelor din anul viitor.
https://www.youtube.com/watch?v=-6ovjXyElIA

[ 15/10/2014 – 15/06/2016 ] ,,Mergând, învățați toate neamurile...'' (Matei 28,19)
Proiect social și de catehizare a comunităților defavorizate din Arhiepiscopia Iașilor, cu
ajutorul studenților de la Facultatea de Teologie din Iași și din Colegiul ,,Sfântul Nicolae''
din Iași.
https://www.colegiulsfantulnicolae.ro/misionar/activitate-misionara-membrilor-csn
[ 01/10/2015 – 01/07/2016 ]

Conferințe și simpozioane tematice. Ex: ,,Timpul liturgic - timpul
convertirii'', ,,Vrem spitale și catedrale!'', ,,Dialoguri la țintă'', etc.
Aceste întâlniri tematice, dezbateri și conferințe au avut ca drept scop, transmiterea
mesajului evanghelic tuturor tinerilor și credincioșilor, care doresc o intensificare a vieții
lor spirituale.
http://www.colegiulsfantulnicolae.ro/colegiu-cultural/15-timpul-liturgic-timpul-convertirii
https://www.colegiulsfantulnicolae.ro/csn-misionar

PERMIS DE CONDUCERE
Motocicletă:
Motocicletă:
Autoturism:
Autoturism:

A1
A
B1
B

PUBLICAȚII
[ 2009 ] Revista ,,Candela Moldovei''
Articole pe tema Sinodului I, Ecumenic și a Simbolului de credință niceeoconstantinopolitan.
[ 2019 ] Revista ,,Familia ortodoxă''
Coordonarea și îngrijirea unor articole publicate de către elevi în revista ,,Familia
ortodoxă''.
[ 2021 ] Rubrica ,,Întrebări din Școala catehetică de vară''
Referință: https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/intrebari-din-scoala-catehetica/
[ 2021 ]

Articole și comunicări pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților,
Trinitas TV și în ziarul ,,Lumina'' al Patriarhiei Române
Referință: https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/scoala-de-vara-copii-laaltar-164250.html
https://www.youtube.com/watch?v=EGcVX3lMYQI

ACTIVITĂȚI SOCIALE,
CULTURALE ȘI EDUCA‐
ȚIONALE
[ 15/09/2018 – În curs ]

Activitate didactică de proiectare și organizare a unor concursuri la nivel
local, județean și național.
◦ Participarea în cadrul Comisiei de organizare și evaluare a Olimpiadei de religie- 20
17, 2018, 2019;
◦ Implicarea în organizarea Concursului interjudețean ,,Ștefan cel Mare- simbol al
existenței noastre ceștine”- 2018;
◦ Participarea în cadrul comisiei județene de organizare și evaluare a Concursului
Național Interdisciplinar de Limba și Literatura Română și Religie (clasele a V-a – a
XII-a), Cultură și spiritualitate românească – martie 2019;
◦ Participarea în cadrul comisiilor de organizare a Evaluărilor Naționale pentru elevii
de clasa a VIII-a – 2018, 2019, 2020, 2021;
◦ Participarea în cadrul comisiilor de admitere în învățământul liceal de stat și
profesional pentru anii: - 2019 și 2021;
◦ Participarea în cadrul comisiei de jurizare și evaluare a Concursului Național, Aștep
tând Învierea Domnului, Ediția a X-a, 2019;
◦ Participarea în cadrul Proiectului Educațional Județean, Privește-mă așa cum sunt!
martie 2018;
◦ Participarea la Programul de formare continuă, Învățarea integrată – Pregătiți
pentru viață, adolescență și autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție
și disciplinele opționale;
◦ Implicare în calitate de voluntar în Campania Națională Umanitară Dăruiește
Speranță! 2018;
◦ Participare în echipa de organizare a etapei naționale a Olimpiadei Interdisciplinare
Științele Pământului, de la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, februarie 2019;
◦ Participarea în cadrul Proiectului Internațional Săptămâna Educației Globale
(Global Education Week Gew);
◦ Participare în organizarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă
pentru admiterea din anul școlar 2019-2020, desfășurat la Colegiul Tehnic Samuil
Isopescu, Suceava, 2019;
◦ Participare în calitate de voluntar, în cadrul Proiectului Național al Strategiei
Naționale de Acțiune Comunitară pentru anul școlar 2019 – 2020.

VOLUNTARIAT

[ 15/09/2017 – 15/06/2021 ]

Activități de voluntariat în cadrul proiectelor social-caritabile ale Școlii
Gimnaziale Nr. 1, Suceava
Suceava
◦ Activitate caritabilă la azilul de bătrâni SF. IOAN CEL NOU de la Suceava - decembrie
2018;
◦ ,,Săptămâna legumelor și a fructelor donate” – activitate caritabilă desfășurată în luna
noiembrie 2017 ,în cadrul proiectului SNAC;
◦ Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor 2018-2019;
◦ DĂRUIEȘTE ZÂMBETE – activitate caritabilă desfășurată în parteneriat cu biserica
SF. ÎNVIERE, orașul Suceava- 2017- 2019;
◦ Proiect educațional SUFLET LÂNGĂ SUFLET – activitate de donații către biserica din
satul Corjăuți , județul Botoșani- 2018-2019.
◦ Activitatea social cariatabila ,,Noi umblam sa colindăm, bucurie să aducem”,
desfasurată cu ocazia sărbătorii Crăciunului, au fost vizate zece familii de bătrani
asistati de catre Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru Suceava (Centrul de
Ingrijire la Domiciliu, Suceava)- decembrie 2018, decembrie 2019.
◦ Proiect educațional interșcolar ,,Bucuriile copilăriei” , desfășurat în parteneriat cu Șc.
Gimnazială Gălănești- 1 iunie 2018
◦ Expoziție de icoane pe sticlă- decembrie 2018, 2019 și aprilie-mai- 2017, 2018,
2019;
◦ Voluntar în cadrul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului- 2019;
◦ Voluntar în cadrul proiectului DĂRUIEȘTE ZÂMBETE- 2019;
◦ Voluntar în cadrul parteneriatului O CARTE ÎN DAR DE ZIUA LIMBII ROMÂNE, în
parteneriat cu Asociația Pro Europa- 2019;
◦ Voluntariat în cadrul proiectului COPIL CA TINE SUNT ȘI EU în parteneriat cu Șc.
Gimnazială Drăgoiești- 2019;
◦ Voluntar în cadrul proiectului Shoes box- 2018, 2019;
◦ ,,Hristos ,împărtășit celor mici și celor mari”- activitate misionar- liturgică cu
obiective precum (în vizită la biserică la începutul și la sfârșitul postului cu scopul
participării elevilor claselor a II-a și a III-a la Sfânta liturghie și a împărtășirii lor cu
Dumnezeieștile Taine)- 2018-2019;
◦ ,,Să-L cunoaștem pe Dumnezeu în casa Lui”- activitate catehetică (vizitarea bisericii
parohiale ,,Sfânta Înviere” și participarea elevilor claselor a VIII-a la dialoguri
catehetice, susținute de către preotul paroh- Irimia Dumitru- 2019-2020);
◦ ,,Noi umblăm și colindăm…!”- activitate cultural- misionară- organizarea
Concertului de colinde al Parohiei Sfânta Înviere Suceava – elevi din clasele V-VIII2018-2019;
◦ ,,Dăruind vei dobândi”- activitate filantropică- elevii au colindat și au dăruit pachete
bătrânilor de la Azilul ,,Sfântul Ioan” Suceava-2018- 2019/ 2019-2020;
◦ ,,Vrednic este lucrătorul de plata sa.”- premierea elevilor care au obținut rezultate
deosebite la Olimpiada de religie sau alte discipline cu diplome și cărți din fonduri
proprii;
◦ Premii și mențiuni obținute de către elevi la Olimpiada de religie.

