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INFORMAŢII 
PERSONALE 

Răzvan Iacob VASILE  

 

  

 Str. Independenței, Nr. 29/A, Ștei, 417320, Jud. Bihor, România 
       Str. Ioan Cantacuzino, Nr. 56, Oradea, 410430, Jud. Bihor, România 

 -     0748799063        

 vasile_razvan@yahoo.com  
-  

Yahoo messenger: vasile_razvan@yahoo.com 

Sexul masculin | Data naşterii 30/01/1983 | Naţionalitatea română  

| Statutul civil căsătorit  
 

 
EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 
din 2018 până în 
prezent 

Preot din 28.01.2018 
Vicar judecătoresc al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea din 28.05.2019 

 

LOCUL DE MUNCA 
PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 
POZIŢIA 

LOCUL DE MUNCĂ  
PROFILUL PERSONAL 

Cadru didactic (plata cu ora) UBB 

de la 17.05.2014 –  
până la 27.07.2017 

 
 

 
principalele atribuții  

și responsabilități: 
 

Funcţionar consular angajat pe plan local 
Ministerul Afacerilor Externe  
Consulatului General al României la Milano 
Via Gignese 2, 20148 Milano, milano@mae.ro 
 
Redactează si arhivează acte notariale, acorda asistență șefului de misiune, sprijin 
logistic delegațiilor oficiale, precum și conduce autoturismele de serviciu când se 
impune, efectuează traduceri in absenta traducătorului, acorda asistența de 
specialitate consulilor în buna funcționare a activității consulare, actualizează baza 
de date, participă la organizarea manifestărilor de diplomație publică și culturale,
participa la conferințe, congrese și acțiuni de interes pentru activitatea oficiului 
consular sau pentru comunitatea românească, participă la întocmirea curierului,  
înscrie certificatele de stare civilă,  ajută la procesarea dosarelor de redobândire a 
cetățeniei române, actualizează Registrul de înregistrare voluntară a cetățenilor 
români din zona de competență, oferă informații petenților pe linie consulară și 
preia legăturile telefonice, elaborează periodic un jurnal de activitate. 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 
COMPETENΤE 

PERSONALE 
  

19.06.2015 
 
 

 
 

2012 – 2013 
 
 
 

2009 – 2013 
 
 
 

2006 – 2009 
 
 
 

2002 – 2006 
 
 
 

2001 – 2002 
 
 
 

1997 – 2001      

Doctorat în drept canonic obținut cu calificativul summa cum laude, în cadrul 
Institutului Pontifical Oriental din Roma – Italia.  Cursuri de drept drept canonic, 
drept internațional, instituții de drept internațional, cursuri de drept public si 
concordatar, arhivistică şi diplomatică. 
  
Stagiu practic in evaluarea personalității, psihodiagnoză și psihoterapie 
dinamică cu supervizarea cazurilor cu peste 1600 de ore de practică, în cadrul 
Institutului de Psihologie  al Universității Pontificale Gregoriana din Roma - Italia 

 
Licență și masterat în psihologie în cadrul Institutului de Psihologie al 
Universității Pontificale Gregoriana din Roma – Italia, obținute cu calificativul 
magna cum laude. Cursuri de psihologie,  psihoterapie, antropologie și filozofie, cu 
supervizare în psihodiagnoza. 
 
Masterat în Drept Canonic oriental în cadrul Institutului Pontifical Oriental din 
Roma, obținut cu calificativul magna cum laude. Cursuri de drept canonic, drept 
internațional, drept privat, public și concordatar. 
 
Licență în teologie obținută în cadrul Universității din București, (Cursuri în cadrul 
Facultatea de Litere, specializarea teologie greco-catolică pastorală din cadrul 
Universității de Nord din Baia Mare). Cursuri de  teologie, filozofie, limbi străine 
(engleza/franceză/italiană) şi atestat în informatică. Calificativul: 9.50 din 10. 
 
An propedeutic/integrativ de teologie şi filozofie în cadrul Institutului Teologic 

„Episcop Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare. Cursuri de teologie, filozofie, 
sociologie şi antropologie. 

 
Colegiul Național „Ioan Slavici”, din Satu Mare, cu specializarea filologie-
teologie. Cursuri de limba română, literatură universală, intensiv limbi străine 
(engleză şi franceză), stenodactilografie. Media: 9.42. 
 

Limba maternă Limba română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

                    Limba engleză C2  C1 C2 C2 C2 
  
                    Limba italiană C1  C1 C1 C1 C1 
  
                    Limba franceză            B1                       C1                       B2                      B2                       B2 C1
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Competenţe de 
comunicare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenţe 
organizaţionale/ 

manageriale 
 
 
 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă 

 
 

Competenţă digitală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alte competenţe 
 
 
 
 
 

 
Abilități culturale si 

intelectuale 
 
 

Permis de conducere 
 
 

 

Bune competențe de comunicare dobândite atât în liceu în cadru cursurilor 
intensive de limbi străine (engleză – franceză), cât si în facultate (italiană), precum 
și în cadrul celor 9 ani de studiu în străinătate în limbile italiană și engleză. 
Am studiat în limba italiană timp de 9 ani, iar timp de 4 ani am studiat și în limba 
engleză în cadrul Institutului de Psihologie din Roma.  
▪ De asemenea am exersat vorbirea limbii franceze în decursul mai multor luni de 
voluntariat în Franța, în cadrul ”Entraide Internationale des Scouts de la région de 
Cluses” ( 2204 Avenue des Glières, 74300 Cluses – Franța). 

 
 
 
Bune abilități comunicative si de organizare, motivat în a atinge obiectivele 
prestabilite. Coerent, flexibil si perseverent. Am participat ca si responsabil direct la 
organizarea a numeroase tabere scout în țară și străinătate, şi de asemenea am 
fost implicat si în organizarea mai multor evenimente de amploare precum 
Întâlnirea Națională a Tineretului.  
 
 
Competenţe în ceea ce priveşte redactarea actelor notariale și a traducerilor, a 
actelor şi a corespondenţei oficiale, abilităţi consulare şi diplomatice dobândite de-
a lungul celor trei ani de muncă în cadrul Consulatului General al României la 
Milano.  
 
 
 
                                                            AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 

 
Utilizator 
independent   

Utilizator experimentat 
Utilizator 
experimentat 

Utilizator  
experimentat 

  

  
 ▪ O bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™ (word, excel, power  

point), adobe (pdf, acrobat, photoshop), instalare programe, în sistemul  
windows şi ios, internet şi poşta electronică. 

▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator 
 
Spirit organizatoric si de inițiativă, abilități de lider, entuziasm și dinamism care 
m-au ajutat mereu atât în ceea ce privește studiul cât si munca. Îmi fixez mereu 
obiective pe care să le ating, iar o data realizate pornesc din nou în căutarea 
altor obiective care sa mă ajute sa cresc din punct de vedere personal și 
profesional. Mă adaptez cu ușurință la noi ambiente, dovada fiind și anii petrecuți 
într-un colegiu pontifical multicultural. 
 
 
Îmi place mult muzica clasica (Bach, Vivaldi, Mozart și Enescu), dar si cea  
populară, literatura clasică, filozofia (idealismul german și personalismul), sportul  
și excursiile la munte. 
 
 
Categoria B 
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INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE 

 

 
ANEXE 

 

 

Publicaţii 
Prezentări 

Proiecte 
Conferinţe 
Seminarii 
Distincţii 

Afilieri 
Referinţe 

Citări 
Cursuri 

Certificări 

▪ 31.05.2016 Publicarea tezei de doctorat cu titlul: L’evoluzione dei principali

disturbi psichici nelle cause matrimoniali canoniche: dalla normativa precedente 

a quella attuale. 

▪ 2017 – Răzvan Iacob VASILE - Conceptul de persoană și personalitate  din 

perspectiva dreptului canonic, publicat în Studia UBB Gr-Cath. Varad., LXI, 1-2 

2016, pp. 81-88. 

▪ Am participat la mai multe seminarii și conferințe internaționale de interes 

psihologic sau teologic, de drept canonic sau drept internațional și am tradus mai 

multe cărți și articole de specialitate din limba italiană în limba română. 

 

 ▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare 
▪ recomandări de la locul de muncă 
▪ copii ale actelor de stare civilă 
▪ copii după actul de identitate 
 


