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INFORMAŢII PERSONALE NARCIS - MIHAI MARTINIUC  

 

 B-dul 1 Dec. 1918, 217/509, 540557 Târgu - Mureș (România)  

 0753123 281     

 narcismartiniuc@gmail.com  

Yahoo! Messenger (YIM) Narcis Martiniuc   

 

 

EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ 
  

 

Martie 2016 – 

prezent  

 

 

 

01/09/2013–prezent  

 

 

 01/09/2015–prezent 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/09/2015 – 30/04/2016

  

Asistent de cercetare, Instiutul de Cercetări Socio- Umane „Gheorghe Șincai”,  

Târgu – Mureș 

 

 

Profesor, suplinitor calificat, Istorie/Geografie/Cultură Civică 

 

Grup Școlar ”Samuil Micu” Sărmașu, Școala Gimnazială ”Ovidiu Iuliu Moldovan” Vișinelu, Sărmașu 

(România)  

Gimnaziul de Stat ”Gheorghe Șincai” Rîciu, jud. Mureș 

Activități pedagogice specifice profesorului de istorie/geografie/cultură civică:  

- asigurarea procesului de instruire la clasă în domeniile de activitate specificate mai sus, conform 

curriculum-ului național elaborat de Ministerul Învățământului și a curriculei la decizia școlii; 

- managementul clasei de elevi; 

- aplicarea unor strategii de predare/învățare/evaluare, adecvate și adaptate nivelului de pregătire 

școlară/emoțională a elevilor; 

- identificarea la elevi a elementelor de individualizare și anume: pasiune, talent, înclinații artistice, 

sportive, etc, în direcția științelor istorie/geografie. Dezvoltarea acestor talente prin excursii 

tematice, discuții în afara școlii, folosirea în activitatea de predare a unor obiecte de artă, a unui 

anumit tip de material arheologic (monede, arme, costume, etc) și geologic (trovanți, fosile, roci, 

corali, etc); 

- încurajarea studiului individual la elevi, asigurarea materialului bibliografic  necesar pentru aceasta; 

-  încurajarea controversei creative în cadrul orelor, a punctelor de vedere divergente/opuse și a 

dialogului în vederea clarificărilor, etc. 

 

Facilitator  al proiectului “Dă culoare şcolii tale!” – asociaţia “Komunitas” 

Bucureşti,  Asociaţia “KulturTrip” Târgu- Mureş; 

 

- facilitarea  a şase ateliere educaţionale pentru 15 elevi din Şcoala Gimnazială “Gheorghe Şincai” din 
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Râciu, pe tematici legate de drepturile omului, antidiscriminare, conform metodologiei însuşite  în timpul 

sesiunii de formare din Bucureşti; 

- facilitarea înfiinţării şi dotării unui club de pictură în Şcoala Gimnazială “Gheorghe Şincai” din Râciu 

 (identificarea unui spaţiu, încheierea unui acord cu direcţiunea, achiziţionarea de material de pictură şi 

şevalete, predarea materialelor şcolii prin proces-verbal); 

- facilitarea procesului de realizare a  unei picturi  murale în Şcoala Gimnazială “Gheorghe Şincai” Râciu 

de către un artist delegat special în acest sens 

 

01/09/2011–01/09/2013 Profesor suplinitor calificat de istorie/geografie/cultură civică; diriginte 

Grup Școlar Viișoara, unitățile școlare Sântioana și Ormeniș - Sântioana, localitate rurală, jud. Mureș 

(România)  

Activități pedagogice specifice profesorului de istorie/geografie/cultură civică (v. mai sus); activităţi 

 şi responsabilităţi specifice dirigintelui: îndrumare profesională, dezvoltarea personalităţii elevului 

în cadrul orelor de dirigenţie, al orelor de Consiliere şi Orientare precum şi în afara cadrului şcolar. 

18/05/2008–10/2010 Sales representative 

Arabian Trees, Dubai (Emiratele Arabe Unite)  

- Realizarea de contracte de vânzare pentru produsele companiei (plante decorative și de interior, 

plante de seră) către persoane fizice/juridice; 

- Menținerea contactelor cu clienții, preluarea eventualelor reclamații si prezentarea ofertei de servicii 

către clienți (maintenance) - supervizate după semnarea contractului de către specialist 

(botanist, inginer  horticultor). 

25/04/2002–01/05/2008 Preot greco-catolic 

Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică), Nima Râciului - localitate rurală, jud. Mureș 

(România)  

- administrator parohial în parohia greco-catolică Nima Râciului, județul Mureș; 

- asigurarea oficiilor religioase pentru comunitate: Sfânta Liturghie, Utrenia, Vecernia, Orele Canonice, 

rugăciuni în comun (cum ar fi practica rozariului), botezuri, cununii, înmormantări; 

- părinte duhovnic, îndrumător spiritual pentru membrii comunității: spovedanii, convorbiri 

duhovnicești; 

- organizator al pelerinajului anual care are loc la Nima Râciului cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii 

Domnului, pe data de 15 august; primirea pelerinilor, asigurarea cazării acestora, asigurarea 

de îndrumare duhovnicească - împreună cu preoții colegi din Protopopiatul de Râciu. 

                2006–2007 Coordonator proiect social 
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Asociația Caritativă  ”Marianum”  Târgu - Mureș (România)  

- coordonator al proiectului ”Dăruind vei dobândi” adresat persoanelor vârstnice din parohiile Nima 

Râciului și Ulieș, jud. Mureș; 

- administrarea alimentelor și a medicamentelor cumpărate de către asociație pentru persoanele țintă 

ale proiectului; 

- îndrumare duhovnicească pentru persoanele țintă ale proiectului pe parcursul mai multor întâlniri cu 

aceștia. 

2004–04/2008 Redactor cultură/social 

Trustul Gazeta, Cotidianul Zi-de-Zi, Săptămânalul Ziarul de Mureș, Târgu-Mureș (România)  

- Realizarea de produse mass-media în domeniile cultură/social pentru cotidianul ”Zi-de-Zi” și 

săptămânalul ”Ziarul de Mureș”: 

- articole tematice; 

- studii; 

- interviuri; 

-stiri; 

- recenzii; 

- materiale foto; 

- coordonator al "Suplimentului Agricol", publicație lunară a Ziarului de Mures. 

               08/2006 Membru Conferință 

Arhiepiscopia Greco-Catolică, Praga (Republica Cehă)  

- Membru al Conferintei Internaționale a Parohiilor Catolice Defavorizate; 

- Prezentarea profilului Parohiei IV Târnaveni, formata in proportie de 70% din etnici rromi 

- Prezentarea unui model de proiect social pentru  îmb unătățirea condițiilor de trai a rromilor 

din orașul Târnăveni. 

             1996–2003 Profesor religie; suplinitor calificat 

Gimnaziul Traian, Târnaveni,  jud. Mures (România)  

Activități pedagogice specifice profesorului de religie: 

- asigurarea procesului de instruire la clasă în domeniul de activitate specificat, conform curriculum-

ului național elaborat de Ministerul Învățământului și a curriculei la decizia școlii; 

- managementul clasei de elevi; 

- aplicarea unor strategii de predare/învățare/evaluare, adecvate și adaptate nivelului de pregătire 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

            06 – 07/2004  Bursă de studii, Arheologie Creştină, mănăstirea Chevetogne, Belgia 

  

         08/2007   Bursă de cercetare,  Institutul Pontifical de Arheologie Creştină (PIAC)          

    Roma; Institutul “Pio Romeno” Roma 

 

 

 

COMPETENŢE PERSONALE 
  

 

școlară/emoțională a elevilor. 

2007–09/03/2013 Doctor în Istorie  

Universitatea Babes-Bolyai Cluj - Napoca, Facultatea de Istorie - Filozofie, Cluj - Napoca (România)  

- Doctor  în Istorie, specializarea  ” Istorie Antică” 

- Calificativ: Foarte Bine/Magna Cum Laude 

- Conducator de doctorat: Prof. Univ. Dr. Nicolae Gudea 

Titlul tezei: Veșmintele Liturgice Creștine în Epoca Bisericii Vechi (secolele I - VI p.Chr.). 

 

           2007–07/2010 Licență în Istorie  

Universitatea ”Spiru Haret”  Bucuresti (România) . 

 

          2000–2001 Master în Arheologie Creștină  

Universitatea ”Babes-Bolyai”, Facultatea de Istorie - Filozofie, Cluj - Napoca (România)  

Titlul lucrării de  dizertaţie: “Sculptura paleocreştină în os şi fildeş”; conducător ştiinţific -  

Prof. Univ. Dr. Nicolae Gudea. 

01/10/1994–29/07/1998 Licenţă în Teologie  

Facultatea de Teologie Greco-Catolica, Cluj-Napoca (România) ; 

Titlul lucrării de licenţă: “Iisus Hristos, împlinirea revelaţiei profetice – specializarea  Teologie 

Dogmatică; conducător ştiinţific, Prof.Univ.Dr. Cristian Barta. 

Limba(i) maternă(e) română 
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Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

engleză B2 B2 B2 B2 B2 

 English Communication (Intermediate), Career Institute Certificate, Dubai, United Arab Emirates  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

 

Competenţe de comunicare  

 

- abilități în domeniul cercetare științifică dobândite pe parcursul întocmirii unor proiecte specific e de 

cercetare în domeniul Arheologie Creștină – studii aprofundate și doctorat; 

- abilități  dobândite în munca de cercetare arhivistică; 

- abilități dobândite în cercetarea/datarea/încadrarea/descrierea artefactelor și a operelor de artă 

antice, ca urmare a cercetărilor desfășurate în anii de studii doctorale; 

- abilități practice de comunicare cu elevii datorită experienței pedagogice acumulate; 

- abilități de comunicare cu persoane apartinând mai multor straturi sociale - datorită experienței de 

preot și a experientei academice însușite; 

- bun comunicator, extrovertit/diplomat, format prin studiile de specialitate și prin expunere publică 

îndelungată  - în situatii concrete diferite. 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale  

- bune competente organizationale datorită muncii în echipă în domeniul vânzări;  

- bun organizator în munca de cercetare/surse și organizare academică; 

- competențe organizatorice în domeniul cercertării și a întocmirii de documente oficiale. 

 

Competenţe dobândite la locul 

de muncă  

- tact pedagogic, experiență în formarea umanaă și intelectuală a elevilor; 

- formare spirituală, morală, etică; 

- experiență  în selectionarea/evaluarea/procesarea informațiilor; 

- formare academică; 

- cercetator pe teren în domeniul arheologie antică - experiență în transmiterea pedagogică a        

rezultatelor  unei  cercetări către elevi. 

Competenţe informatice   

 

- cunoaștere satisfăcătoare  a pachetului Office (procesor de text, software pentru prezentări) 

- bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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