Preot conf. dr. David PESTROIU
Curriculum vitae

A) Date personale:
Data nașterii: 03 iulie 1973
Domiciliul: București, sector 4
Stare civilă: căsătorit, doi copii
Mijloace de contact: telefon +40723998961; whatsapp +40723998961; e-mail:
david.pestroiu@ftoub.ro; misiolog@yahoo.com
Limbi străine cunoscute: engleză (foarte bine); franceză (bine); italiană (bine).
B) Studii:
Sunt absolvent ca şef de promoţie al Seminarului Teologic Nifon Mitropolitul din
Bucureşti (media 9,70), licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul
a Universităţii din Bucureşti, cu media 9,83, cu studii aprofundate (master) la programul
Pastoraţie şi misiune al aceleiaşi facultăţi (absolvite cu media 9,80), admis la doctorat la
misiologie cu media 10, doctor în teologie al aceleiaşi facultăţi (2003), abilitat la Şcoala
Doctorală Dumitru Stăniloae a aceleiaşi facultăţi (2017).
Am efectuat un stagiu de studii postdoctorale la Universitatea Pontificală
Gregoriană, Facultatea de Misiologie din Roma, Italia, printr-o bursă oferită de
Comitetul Catolic pentru Colaborări Culturale (2009).
Am absolvit cursul de manager de proiect, în cadrul Structural Consulting Group
(2009).
Am absolvit cursul de perfecționare ca auditor intern, în cadrul Universității din
București (2011).
Am absolvit cursul de managementul calității în învățământul superior,
organizat de Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași (2012).
Am absolvit cursul de formator, în cadrul Ministerului Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (2013).
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Am absolvit cursul de manager servicii sociale, în cadrul Patriarhiei Române
(2019).
C) Funcții deținute
Am activat, până acum, în învăţământ, ca profesor de religie (1991-2000), cu
gradul I didactic, pedagog la Seminarul Teologic Nifon Mitropolitul din Bucureşti (19941998), profesor de discipline teologice la Seminariile Teologice din Bucureşti şi Giurgiu
(1998-2003), lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul
a Universităţii din Bucureşti (2004-2013), conferenţiar la aceeaşi facultate (2013 – şi în
prezent); îndrumător la doctorat la aceeaşi facultate (2018 – şi în prezent); prodecan
cu probleme de învățământ la aceeași facultate ( de la 1 martie 2020).
Am fost hirotonit diacon în 12 decembrie 1999 şi preot în 24 iunie 2000. Deţin
responsabilitatea de paroh (2000 – şi în prezent, la Parohia Flămânda) şi manager al
Centrului Educaţional-Social parohial Sfântul Haralambie. Am promovat examenul de
capacitate preoţească în 1994 cu media 9,71 - calificativul excepţional şi deţin gradul I
preoţesc, rangul de iconom stavrofor, ordinul Sanctus Stephanus Magnus şi ordinul Sfinţii
Martiri Brâncoveni.
Am deținut funcţia de consilier al Sectorului Învăţământ şi Activităţi cu Tineretul
al Arhiepiscopiei Bucureştilor (2011 – 2020).
În cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universităţii din
Bucureşti, am activat până în prezent în cadrul următoarelor Comisii: Comisia de
redactare a Regulamentului Facultăţii, Comisia de redactare a Metodologiei desfăşurării
concursurilor didactice şi a Metodologiei pentru acordarea gradaţiilor de merit, Comisia
pentru asigurarea calităţii, Comisia pentru alcătuirea orarului, Comisia de inventar,
Comisia de licenţe şi disertaţii masterale, Comisia de admitere, Comisia de alcătuire a
criteriilor de evaluare internă a activității cadrelor didactice din FTOUB, Comisia de
selecţie ERASMUS.
În cadrul Biroului Erasmus al Facultăţii, în timpul mandatului meu de
coordonator, am încheiat noi parteneriate cu universităţi din Bulgaria, Malta, Portugalia,
Grecia, Italia, Franţa, Germania, Turcia.
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D) Activitatea academică și de cercetare
Am organizat prestigioase manifestări ştiinţifice internaţionale: Simpozionul
Internaţional de Teologie: Taina Sfântului Maslu și îngrijirea bolnavilor, desfăşurat la
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, în perioada 15-16 mai
2012, sub patronajul Arhiepiscopiei Bucureştilor; Congresul Internațional de Teologie
Relaţia dintre parohie şi şcoală în viaţa şi misiunea Bisericii din contextul actual,
organizat de Patriarhia Română și Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din
București, 18-21 octombrie 2015; Cea de-a patra reuniune internațională a Orthodox
Mission Network, București, 30 oct.- 2 nov. 2012, Facultatea de Teologie Ortodoxă
Patriarhul Justinian.
Sunt autor a 4 cărţi şi 1 broşură originale, coordonator a 6 volume ştiinţifice,
membru în echipa de redacţie a Dicţionarului de Teologie Ortodoxă şi a Manualului de
Misiologie Ortodoxă pentru Facultăţile de Teologie din Patriarhia Română, autor a peste
25 de studii ştiinţifice, peste 27 de conferinţe publicate în volume colective, peste 35 de
predici şi articole de popularizare (publicate în Ziarul Lumina), pliante, recenzii, prefeţe.
Am participat la peste 120 de emisiuni la Trinitas TV şi peste 50 de emisiuni la Radio
Trinitas.
Sunt membru al Consiliului Facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul
a Universităţii din Bucureşti (2011 – şi în prezent), membru al Consiliului
Departamentului de Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră (2011 – şi în prezent),
responsabil cu programul ERASMUS+ (2015 – şi în prezent). Am fost membru al
Senatului Universităţii din Bucureşti (2011-2019) şi al Comisiei pentru avizarea
programelor de studii a aceluiaşi Senat (2011-2019).
Am activat ca expert (selectat prin concurs) în cadrul Proiectului european
DOCIS („Dezvoltarea unui sistem operațional al calificărilor din învățământul superior
din România” - POSDRU /2/1.2./S/2, 2008 – 2011), promovat de Agenția Națională
pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social
(ACPART), în colaborare cu Comisia Națională pentru calificările profesionale (CNCP)
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– Franța, Universitatea din București și Universitatea Politehnică București. Am
coordonat, în cadrul acestui grant, grupul de lucru privind domeniul: Teologie,
Specializarea: Teologie Pastorală, pentru care am alcătuit Grilele calificărilor la nivel de
licență și master, prin colaborare cu reprezentanții facultăților de teologie din țară,
indiferent de confesiune, precum și a angajatorilor: conducerile cultelor recunoscute.
Grilele au fost validate în consorțiu național. Am activat ca expert-colaborator în cadrul
proiectului

„Întărirea

învăţământului

superior

orientat

spre

competenţe”,

-

POSDRU/86/1.2/S/60281 – în cadrul Universității din București. Am activat ca expertcoordonator în cadrul proiectului “Doctoratul în Școli de Excelență - Evaluarea calității
în universități si creșterea vizibilității prin publicarea știintifică”, derulat de Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea
Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării. Am fost cooptat expertcolaborator la implementarea proiectului internațional „Healing of Memories”, desfășurat
în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
(noiembrie 2010). Am fost selecționat expert în cadrul proiectului DECIS: “Dezvoltarea
capacității de implementare a sistemului de calificări din învățământul superior”.
Am efectuat stagii de predare (visiting professor), la Universitatea din Durham
(Marea Britanie), Universitatea VIA din Aarhus (Danemarca), Universitatea din
Tesalonic (Grecia), Universitatea din Sofia (Bulgaria) şi Universitatea Lusofona din
Lisabona (Portugalia).
Am participat ca invitat şi/sau conferenţiar la Simpozioane Internaţionale
prestigioase din Marea Britanie (Durham), Italia (Roma), Bulgaria (Sofia), Grecia
(Tesalonic, Atena), Turcia (Constantinopol, Şirnak), Tanzania (Arusha), Ungaria
(Budapesta), R. Moldova (Chişinău), Austria (Heiligenkreutz), Croaţia (Osijek),
România.
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P. Conf. Dr. David Pestroiu
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