
Curriculum vitae 
 

 Subsemnatul IVAN I. ILIE sunt născut la data de 2 octombrie, 
1954, din părinţii Ilie şi Aurica, în localitatea Perişani, Jud. Vâlcea. 
 Clasele primare şi gimnaziale le-am făcut în localitatea Perişani, 
Jud. Vâlcea. Între anii 1972 – 1977 am urmat cursurile Seminarului 
Teologic „Sfântul Nicolae” din Craiova. După absolvirea Seminarului 
Teologic am satisfăcut serviciul militar cu termen redus. În anul 1978 m-
am înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, pe care am 
absolvit-o în anul 1982, cu Teza de licenţă  „Revelaţie şi raţiune”, la 
catedra de Teologie dogmatică. În cei patru ani de studii, am obţinut 
următoarele medii: Anul I – 8,73%(opt 73%); anul II – 9,33%(nouă 
33%); anul III – 9,30%(nouă 30%); anul IV – 9,33%(nouă 33%). Iar la 
examenul de Licenţă am obţinut media 9,14(nouă 14%).  

  Între anii 1982 – 1985 am urmat cursurile de doctorat în teologie 
la Facultatea de Teologie din Bucureşti, secţia practică, specialitatea 
Catehetică – Omiletică cu noţiuni de Pedagogie. În anul 1992 am susţinut 
examenul aprofundat de Admisibilitate,obţinând media 9,51% (nouă 
51%), iar în anul 1997 am susţinut Teza de doctorat în teologie cu titlul 
„Cuvântul în slujirea mântuirii”, sub îndrumarea Pr. prof. dr. Constantin 
Galeriu.  
 În anul 1985 am fost hirotonit diacon pe seama Catedralei 
Episcopale din Rm. Vâlcea, unde am slujit până în anul 1989. În această 
perioadă, pe lângă slujirea la Sfântul Altar, mi-au fost încredinţate mai 
multe responsabilităţi: 
 Biroul personal – relaţii cu unităţile în subordine şi Departamentul 

Cultelor (Decizia nr. 851/25 martie 1986 a Episcopiei Râmnicului şi 
Argeşului); 

 Membru în comisia de verificare a predicilor ce urmau a fi ţinute în 
Catedrala Episcopală (Decizia nr. 51/11 ianuarie 1986 a Episcopiei 
Râmnicului şi Argeşului); 

 Delegat la cursurile preoţeşti de îndrumare misionară de la Seminarul 
Teologic din Craiova pentru a susţine prelegeri cu temele: „Despre 
Biserică” şi „Despre Sfânta Tradiţie” (Decizia nr. 415/20 ianuarie 
1986 a Episcopiei Râmnicului şi Argeşului); 

 Ghid la Centrul Eparhiei Râmnicului (Decizia nr. 4331/26 iunie 1986 
a Episcopiei Râmnicului şi Argeşului); 

 Responsabil şi gestionar al tipografiei eparhiale (Decizia nr. 7486/30 
noiembrie 1987 a Episcopiei Râmnicului şi Argeşului); 

 Secretar al Consistoriului eparhial (Decizia nr.1820/16 martie 1988 a 
Episcopiei Râmnicului şi Argeşului); 
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 Membru în Comisia de cercetare a referatelor conferinţelor preoţeşti 
(Decizia nr. 205/29 martie 1988 a Protoieriei Râmnicului); 

 Bibliotecar şi gestionar la Biblioteca Centrului Eparhial (Decizia nr. 
2973/22 aprilie 1988 a Episcopiei Râmnicului şi Argeşului). 

În luna mai a anului 1989 am fost hirotonit preot şi numit paroh la 
Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicul Vâlcea. Pentru 
activitatea administrativă şi pastoral-misionară desfăşurată ca preot 
slujitor am primit rangul de Iconom Stavrofor în anul 1991.  

În anul 1990 am fost numit profesor şi director la Seminarul 
Teologic „Sfântul Nicolae” din Rm. Vâlcea (Decizia nr. 6020/2 
noiembrie 1990), preocupându-mă în mod deosebit de instrucţia şi 
educaţia tinerilor seminarişti. 

În perioada 16 – 27 iulie 1990 am fost delegat din partea Episcopiei 
Râmnicului la Cursurile de Metodologie şi Didactică, ţinute la Facultatea 
de Teologie din Bucureşti, în vederea iniţierii preoţilor care urmau să 
predea Religia în Şcolile primare şi gimnaziale (Decizia nr. 3373/7 iulie 
1990 a Episcopiei Râmnicului). 

Prin decizia nr. 778/12 noiembrie 1990 a Episcopiei Râmnicului 
am fost numit ca profesor de religie la Şcoala generală nr. 4 din Rm. 
Vâlcea. 

Prin decizia nr. 5067/1991 a Episcopiei Râmnicului am fost numit 
Inspector şcolar (onorific) pentru organizarea şi desfăşurarea 
învăţământului religios în şcolile de stat din Jud. Vâlcea. 

Prin decizia nr. 14/1997 a Inspectoratului şcolar al Jud. Vâlcea am 
fost numit în funcţia de inspector pentru educaţia religioasă. 

În anul 1996 am fost transferat la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
„Sfânta Filoteea” din Piteşti ca lector titular la Catedra de Catehetică – 
Omiletică. 

 Ca lector universitar am predat studenţilor cursuri la disciplinele 
Catehetică-Omiletică; Am condus seminarii, lucrări de seminar şi Teze de 
licenţă; 

 Am  fost membru în Comisii de definitivat, gradul II, coordonator 
de lucrări pentru obţinerea gradului I didactic şi preşedinte de comisie; 

Am fost numit, prin Decizii ale MEC, preşedinte al mai multor 
Comisii de bacalaureat; 

Prin Decizia nr. 450/ 05.07,2008 a Rectorului Universităţii Ovidius 
din Constanţa şi Adresa 5889/05.07, 2007 am fost numit membru în 
Comisia de susţinere publică a Tezei de doctorat cu titlul: „Propovăduirea 
dreptei credinţe în lumina Sfintelor canoane”, elaborată de doctorand 
Popovici Dumitru Dănuţ; 

Prin Decizia nr. 150/22 martie 2007 a Rectorului Universităţii din 
Bucureşti şi Adresa nr. 4542/22 martie 2007 am fost numit membru 
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specialist în Comisia de doctorat pentru analiza Tezei: „Slujirea preotului 
în şcoală”,elaborată de Pr. Dragnea Constantin; 

Prin Decizia nr. 400/10iulie 2008 şi Adresa 10172/11 iulie 2008 am 
fost numit membru specialist în Comisia de doctorat pentru analiza 
Tezei:”Omilia – gen al predicii creştine”, elaborată de prof. Paraschiv 
Constantin; 

Prin Decizia nr. 1149/ 23 oct. 2008 şi Adresa nr. 16264/23 oct. 
2008 am fost numit membru specialist ]n Comisia de doctorat pentru 
analiza Tezei: „Naşterea Domnului oglindită în predica patristică”, 
elaborată de Pr. lector univ. Jan Nicolae;  

Prin Ordinul MEC 28593/22 mai 2007 am fost desemnat 
vicepreşedinte al Comisiei Naţionale pentru Olimpiada de Religie care s-
a desfăşurat la Rm. Vâlcea; 

Am fost delegat să prezidez conferinţe preoţeşti; am participat la 
Simpozioane naţionale de specialitate; sunt membru în Departamentul de 
formare continuă al Universităţii din Piteşti.  

Activitatea  ştiinţifică desfăşurată până în prezent constă în 
publicarea Tezei de doctorat, 2 cărţi de specialitate, peste 50 de studii şi 
articole şi recenzii, toate publicate în reviste de specialitate.  
    

Pe lângă activitatea didactică pe care o prestez la catedră, sunt 
angrenat în activităţi culturale pe plan local, participând la diferite 
simpozioane, emisiuni radio şi TV, fiind membru fondator al Fundaţiei 
culturale „Antim Ivireanu” din Rm.Vâlcea, membru în Consiliul de 
Administraţie al Filarmonicii „Ioan Dumitrescu”-Rm. Vâlcea, consilier la 
Primăria Rm.Vâlcea, membru fondator al Clubului Rotary-Vâlcea.     

În prezent sunt Conferentiar la Catedra de Catehetică – Omiletică a 
Facultăţii de Teologie „Sfânta Muceniţă Filoteea”- Universitatea din 
Piteşti şi preot paroh la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Rm. 
Vâlcea. 

 
  


