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Informații personale   

Nume / Prenume  ȚUȚUI  VIOLETA MARILENA   

Adresa  Iași (România)  

 
Telefon  

E-mail(uri) stanciuvm@yahoo.com, tutuivioleta@gmail.com   

Naţionalitate(-tăţi) Română   

Data naşterii 29/03/1974  

Domeniu ocupaţional  ÎNVĂȚĂMÂNT  

Experienţa profesională   22 ani  

Perioada  01/09/2005-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  titular Religie Ortodoxă  

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

Activități de predare învățare pentru elevii de gimnaziu 

Activități de predare învățare pentru elevii de liceu 

Diriginte 

Membru Comisia Curriculum școlar 

 

Numele şi adresa angajatorului LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL” 

IAȘI 

Str Petre Andrei nr. 9, Iași 

 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Educație. Domeniul preuniversitar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada  01/09/2004-1/10/2005 

Funcția sau postul ocupat profesor detaşat de Religie Ortodoxă 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Şcoala „Carmen Sylva”, Iaşi 

 Strada Grigore Ghica Vodă nr. 24, Iași  

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

 Activități de predare învățare pentru elevii de gimnaziu 

 Diriginte 

 Consililier educativ 

Perioada  01/09/2003-1/10/2004 

Funcția sau postul ocupat  profesor detaşat de Religie Ortodoxă 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Şcoala „M. Kogălniceanu”, Iaşi 

 Strada Lascăr Catargi Nr. 28, Iași  

mailto:stanciuvm@yahoo.com
mailto:tutuivioleta@gmail.com


Activităţi si responsabilităţi 

principale 

 Activități de predare învățare pentru elevii de gimnaziu 

Perioada  01/09/1999-1/10/2003 

Funcția sau postul ocupat  Profesor titular de Știinţe socio-umane 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Liceul Teoretic „Paul Georgescu” 

 Strada Ștefan cel Mare Nr. 31, Țăndărei  

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

 Activitati de furnizare de curriculum, consiliere şi orientare şcolară, 

 Organizare activităţi educative 

Perioada  01/09/1998-1/10/1999 

Funcția sau postul ocupat  Profesor suplinitor de Știinţe socio-umane 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Colegiul Naţional „ Garabet Ibrăileanu” 

Strada Oastei Nr. 1, Iași  

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

Activități de predare învățare pentru elevii de gimnaziu 

Activități de predare învățare pentru elevii de liceu 

Perioada 01/09/1997 - 01/10/1998 

Funcția sau postul ocupat Profesor debutant de Știinţe socio-umane 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Liceul „CFR Unirea” Paşcani 

Strada Ceferiștilor 3, Pașcani  

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

Activitati de furnizare de curriculum liceu și învățământ FF. 

Educație și formare  

Perioada 2014 

Calificarea/Diploma obținută/ Gradul didactic I, Religie Ortodoxă 

Competențele profesionale 

dobândite 
Teoria și metodologia evaluării 

Teorii morale.și Etică Aplicată 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA „AL .I .CUZA” Iași 

Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Formare continuă 

Perioada 2004-2009 

Calificarea/Diploma obținută/  Doctor în Filosofie 

 Teza „Sacru și profan în moralitate” susținută în 7 mai 2009 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Filosofie 

Specializarea Etică 

Etică Aplicată 



Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA „AL .I .CUZA” Iași 

Facultatea de Filosofie 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Studii postuniversitare - doctorat 

Perioada 2007 

Calificarea/Diploma obținută/ Gradul didactic II, Religie Ortodoxă 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Pedagogie 

Teoria educației 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA „AL .I .CUZA” Iași 

Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Formare continuă  

Perioada  2000 

Calificarea/Diploma obținută/ Diplomă de studii aprofundate  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Teorii ale comunicării și Filosofie Analitică  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA „AL .I .CUZA” Iași 

Facultatea de Filosofie 

 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Studii postuniversitare  

Perioada  2001 

Calificarea/Diploma obținută/ Definitivatul în învățământ 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Filosofie 

Psihologie Școlară 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA „AL .I .CUZA” Iași 

Facultatea de Filosofie 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Formare continuă 

Perioada 1997-2001  

 
Calificarea/Diploma obținută/ Licență în Teologie 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Studiul Vechiului Testament; Studiul Noului Testament 

Istoria artei; Cromatologie; Restaurare icoană lemn policrom 

Pedagoșie; Metodica predării; 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA „AL .I .CUZA” Iași 

Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” 



Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Studii universitare  

 

Perioada 1993-1997 

Calificarea/Diploma obținută/ Licență în Filosofie 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Logică generală; Metalogică;  

Istoria filosofiei universale; Metafizica; Etică; 

Psihologie și generală socială;  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA „AL .I .CUZA” Iași 

Facultatea de Filosofie 

 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Studii universitare 

Perioada 1988-1992 

Calificarea/Diploma obținută/ Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Lucrător în turism 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

GRUP ȘCOLAR DE COOPERAȚIE  

Str. Caraiman 1, Constanța  

g 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Formare inițială  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 

conversație 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba franceză  A2  A1  A1  A1  A1 

Limba engleză  A2  A2  A1  A1  A1 

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitatea de adaptare la situaţii noi educaţionale, abilitatea de 

relaţionare în echipă, atitudine de toleranţă şi acceptare a diveristăţii de 

opinii 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Calități de organizator dobândite în cadrul activității de coordonator al 

unor proiecte de voluntariat cerificate prin activitatea de coordonator al 

Comisiei SNAC, responsabil al Comisiei metodice om-societate (2018-

2020). 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Utilizarea instrumentelor multimedia în activități de predare. 

Competenţe de bază în utilizarea calculatorului: (Word, Excel, Power 

Point) și AeL 

Competențe și aptitudini 

artistice 

Competențe artistice (pictură) dobândite în timpul studiilor universitare 

Permis de conducere Categoria B 

Alte competențe și aptitudini -Formator în cadrul programului de specializare cu durata de 50 de 

ore, pentru ocupația de formator, anul 2007 



 -Mentor în cadrul programului de specializare cu durata de 50 de ore, 

pentru ocupația de formator, anul 2009 

Cursuri de formare urmate: 

- Stagiul de perfecționare „Implementarea programei –consiliere și 

orientare”, perioada 12-16 iunie 2006, Liceul de Informatică „Gr. 

Moisil”  Iași, 24 ore 

-Stagiul de perfecționare „Inițiere IT (modulul –I–AeL) și Utilizarea 

AeL (modulul –II–AeL)”, perioada 09.01-30.09.2007, CCD Iași 

-Programul de formare continuă „Interdisciplinaritate - pluralitate în 

activitățile didactice ale profesorilor de religie” furnizat de CCD, cu o 

durată de 30 de ore, în perioada 09-18.06.2017.  

- Cursul de formare „Profesor Metodist”, în perioada 9.02-6.03.2015 

furnizat de CCD Iași, a avut o durată de 42 de ore. 

-Programul de formare continuă „10 axiome ale educației parentale – 

Ghid pentru educația intergenerațională și dezvoltare personală” în 

perioada 6-27 octombrie 2018, acreditat MEN prin Ordinul nr. 

5670/18.12.2017 cu durata de 60 de ore, 15 credite, furnizat de CCD 

Iași.  

-Programul de formare profesională „Prevenția radicalizării 

violente și a conflictelor”, 14.12.2017-8.02.2018. 

 -Programul de formare continuă „Centrarea jocului didactic pe 

competențe curriculare” desfășurat ăn perioada 7-17.01. 2019, curs 

acreditat MENCS cu nr. 3114/01.02.2016, furnizat de CCD Iași, a avut o 

durată de 42 de ore și 11 credite profesionale transferabile  

 

Listă lucrări publicate Cărți de autor 

-Sacru și profan în orizontul filosofiei morale, referent științific Prof. 

Univ. Dr. Ioan Grigoraș, Editura „Spiru Haret”, Iași, 2019, ISBN 978-

973-579-6 

 

Studii și articole științifice 

-Limbajul culorilor şi al formelor în arta icoanei, în volumul "Prin alţii 

spre oi înşine, valenţe formative ale comunicării didactice", Ediţia I, Iaşi, 

Golia, 2004, ISBN 973-86955-8-9 

-Despre raportul dintre valorile de bine și sacru din perspectiva 

concepțiilor filosofice și teologice, în „Revista Educatorul creștin”, 

Editura Sf. Mina, 2005, ISSN 1841-2424 

-Funcția didactică a icoanei, în „Revista Educatorul creștin”, Editura 

Sf. Mina, 2005, ISSN 1841-2424 

-Rolul sfințeniei în viața creștinilor, în „Revista Educatorul creștin”, 

Editura Sf. Mina, 2006, ISSN 1841-2424 

-Arta modernă din perspectivă creştină în volumul sesiunii interjudeţene 

de comunicări ştiinţifice a profesorilor de ştiinţe socio-umane, istorie şi 

religie "Logos şi Ontos", Editura Performantica, Iaşi, 2013, ISBN 978-

606-685-073-5;   

- Sensuri ale sacrului și profanului în opera lui Mircea Eliade în  

volumul colectiv  ”Scripta manet” – Sesiunea interjudețeană de 

comunicări științifice a profesorilor de științe socio-umane, istorie și 

religie, Editura Performantica, Iași,  2015, ISBN 978-606-685-245-6  

-Sărbătorirea Paștelui în familia creștină în revista „Info-festivalul 

Științelor și Artelor”, Editura Pim, 2015, Iași, ISSN-L=2247-482X  

 -Concursul interdisciplinar ”Religia în dimensiune virtuală”  în 

volumul „Dictum. Factum”, Volumul celei de-a XIII-a ediții a Sesiunii 

interjudețeană de comunicări științifice a profesorilor de științe socio-



umane, istorie și religie, Editura Performantica, Iași,  2017, ISBN-978-

606-685-492-4 

-Valențe educative ale concursului interdisciplinar regional Religia în 

dimenisiune virtuală, în volumul Simpozionului Interdisiplinar „Noi 

perspective ale educației în era digitală”, nr. 1, ediția I,  Iași 2019, ISSN 

2668-473X, ISSN-L 2668-473X,  

Lucrări de artă plastică 

publicate 

Am realizat și expus lucrări plastice în cadrul expozițiilor organizate de 

Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Iași la Galeriile „Ion 

Neagoe” (CCD) și „Victoria”, activitate care s-a concretizat pe lângă 

expoziții ale lucrărilor și cu apariția acestora în albune colective de artă 

vizuală: 

➢ Album al expoziției de artă vizuală „Identități ieșene”, octombrie- 

noiembrie 2017, ISBN 978-973-579-270-1  

➢ Album al expoziției de artă vizuală „Identități ieșene”, octombrie- 

noiembrie 2018, ISBN 978-973-579-280-0  

➢ Album al expoziției de artă vizuală „Poveste de iarnă”, decembrie 

2017-ianuarie 2018, ISBN 978-606-13-4162-7  

➢ Album al expoziției de artă vizuală „Dragobete.Art.Ro”, februarie 

2017, ISBN 978-606-13-4231-0  

➢ Album al expoziției de artă vizuală „Portret și autoportret”, 

noiembrie-decembrie 2018, ISBN 978-973-579-283-1  

➢ Album al expoziției de artă vizuală „Careu de dame”, mai-iunie 

2018, ISBN 978-606-13-4442-0  

➢ Album al expoziției de artă vizuală „Dragobete.Art.Ro”, februarie 

2018, ISBN 978-606-13-4803-9  

➢ Album al expoziției de artă vizuală „Careu de dame”, iulie- 3 

septembrie 2019, ISBN 978-973-579-293-0  

➢ Album al expoziției de artă vizuală „Portret și autoportret23 

decembrie 2019-30 ianuarie 2020, ISBN 978-973-579-295-4 

➢ Album al expoziției de artă vizuală „Identități ieșene”, 7 

octombrie-28 noiembrie 2020, ISBN 978-973-579-332-6 

➢ Album al expoziției de artă vizuală „Portret și autoportret”, 31 

decembrie2020-31 ianuarie 2021, ISBN 978-973-579-346-3 

➢ Album al expoziției de artă vizuală „Dragobete.Art.Ro”, 24 

februarie-31 martie 2021, ISBN 978-973-579-332-6 

 

 

 


