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Candidat:  FLAVIUS ALEXANDRU PANĂ 

Data naşterii:  31.12.1975 

Funcţia actuală: Lector 

Instituţia: Universitatea Ecologică din București  

 
 
 
1. STUDIILE UNIVERSITARE / DOCTORALE 

Nr. crt. Instituţia de învăţământ superior Domeniul Perioada Titlul acordat 
1 Universitatea din București Teologie 1995-2000 Licențiat 
2 Universitatea din București Filosofie 2001 - 2009 Doctor 

 

 

2. STUDII ŞI BURSE POSTDOCTORALE (STAGII DE CEL PUŢIN 6 LUNI) 
PROGRAME POSTDOCTORALE ART.172 ALIN (1) LIT. C  (DURATA MINIMUM 1 AN) 

Nr. 
crt. 

Instituţia de învăţământ superior Domeniul Perioada Titlul acordat 

 ----------------------------------- ------------ --------- --------------- 

 

 

 



 

3. TITLURI DIDACTICE 
Nr. 
crt. 

Instituția  Domeniul Perioada Titlul/postul didactic sau 
gradul/postul profesional 

1 Universitatea Adventus - Cernica Teologie - 
Filosofie 

2002-2004 Asistent universitar 

2 Universitatea Adventus - Cernica Teologie -
Filosofie 

2004-2009 Lector universitar 

3 Universitatea Ecologică din 
București 

Științele 
Comunicării 

2017-2022 Lector universitar 

 

 

 

5. REALIZĂRILE PROFESIONAL - ŞTIINŢIFICE 

Relevanţa şi impactul 
rezultatelor ştiinţifice ale 

candidatului 

Studiul interdisciplinar ,,Dileme etice în creștinismul românesc 

din perioada regimului comunist și post-comunist” este abordarea 
de pionierat în etica actuală. Unicitatea acestui studiu poate 
reprezenta un suport practic de pornire în cercetări ulterioare a 
subiectelor care țin de etica, epistemologia, axiologia și morala 
creștină contemporană.  

Capacitatea candidatului 
de a îndruma studenţi sau 

tineri cercetători şi 
competenţele didactice și 

pedagogice ale 
candidatului 

Din caracterizările studenților și ale colegilor profesori a rezultat 
faptul că am capacitatea de a coordona și de a avea autoritate prin 
competență în relația cu studenții.  
Calificativele de evaluare au fost foarte bune atât la Universitatea 
Adventus (2002 – 2009) precum și în activitatea pastorală pe care 
am desfășurat-o între anii 2000 – 2013. 
La Universitatea Ecologică din București, în cadrul Facultății de 
Științele Comunicării am fost tutore de an, am coordonat 
departamentul de activitate online pe durata crizei sanitare COVID 
19, am coordonat practica de specialitate. 
Ca lector universitar la Facultatea de Științele Comunicării, între 
anii 2017 - 2022 am obținut evaluări foarte bune din partea 
studenților și a colegilor profesori. 
În perioada 2015 – 2022 am dezvoltat ca influencer pe Youtube un 
proiect multimedia prin care am demonstrat capacitățile de 
comunicator și valoarea informației comunicate.  



 

Capacitatea candidatului 
de a conduce proiecte de 
cercetare și dezvoltare 

Articolele, cărțile și lucrarea de doctorat dovedesc faptul că 
inițierea, elaborarea, publicarea și susținerea în fața studenților a 
unor cursuri privind Comunicarea internă, Etica aplicată în 
comunicare și Elaborarea unui produs de relații publice cu ajutorul 
calculatorului sunt obiective academice care pot fi atinse.  
Până acum nu am avut ocazia ca să conduc un proiect de 
dezvoltare în mediul universitar în calitate de trainer, ci doar am 
conceput și realizat cu succes un proiect privat de educație 
preșcolară (grădiniță) și un proiect privat de educație After-School.  
Trei ani am făcut parte din colegiul de redacție al prestigioasei 
reviste creștine - Semnele Timpului.  
Începând din anul 2016 am realizat un Studio audio-video de  
streaming live pe Youtube, folosind tehnica de imagine Chroma 
Key, studio în care se produc materiale video de înaltă calitate la 
rezoluții competitive de 4K. Toate acestea demonstrează că am 
capacitatea de a lucra în echipă și de a dezvolta proiecte de 
educație și comunicare. 

 
 
 
6. ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII. 

Cerinţa legală Dovada îndeplinirii cerinţei legale 

Deţinerea diplomei de doctor 

Diploma de Doctor în Filosofie, ca urmare a 
susținerii tezei de doctorat și în baza 

Ordinului Ministrului Educației, Cercetării și 
Inovării nr. 4698 din 14.08.2009 

Minimum 3 lucrări, din care o lucrare apărută 
în publicaţii cotate ISI sau în alte sisteme de 

evaluare 

1. ”Dileme etice în creștinismul românesc 

din perioada regimului comunist și post-
comunist”, Editura Pro Universitaria, 
București, 2017 
  

2. ”Comunicare și relaționare în familie - 

identități divine reflectate în ființa 

umană”, Editura ProUniversitaria, 
București, 2017 
  

3. ”Comunicarea sacrului într-o eră 
digitală - spasmele unie prefaceri 
morale”, Editura ProUniversitaria, 
București, 2017 
  

4. ”Considerații teologice cu privire la 

reprezentarea chipului lui Dumnezeu în 
om și familie”, în Prețuind Harul lui 
Dumnezeu - 80 de ani de învățământ 
adventist în România,  Coordonator: Conf. 
univ. dr. Iacob Coman, Editura EITA, 
Cernica, 2004, p. 225-254, ISBN 973-0-
03730-6 

 



 

5. ,,Media and digitization: Configurations 

of democratization and communication 
in Romania after communism” écrit de 
Iulia Anghel, Elena Banciu, Flavius 
Pană d’Université écologique de 
Bucarest, sera publié dans le numéro 
4/2022 de la Revue Européenne du Droit 
Social, publication en évidence de 
CNCSIS  Roumanie avec l’avis no. 
828/2007, catégorie B+, et dans le Base de 
Dates Internationale EBSCO, CEEOL 
Index Copernicus, DESY Publication 
Database, Open Academic Journals Index, 
Scientific Journal Impact Factor 2021: 
8.287 
 

6. An inquiry upon evolution of Romania’s 
public sphere, Iulia Anghel, Ph.D., Elena 
Banciu, Ph.D, Ana-Maria Birtalan Ph.D., 
Flavius Pană, Ph.D. - Ecological 
University of Bucharest – articolul se află 
în evaluare la Swedish Journal of 
Romanian Studies 

Minimum un volum de specialitate, publicat 
în editură recunoscută la nivel naţional 

1. ”Comunicare și relaționare în familie - 

identități divine reflectate în ființa umană”, 
Editura ProUniversitaria, București, 2017 
 
2. ”Comunicarea sacrului într-o eră digitală - 

spasmele unie prefaceri morale”, Editura 
ProUniversitaria, București, 2017 
 
3.”Dileme etice în creștinismul românesc din 

perioada regimului comunist și post-

comunist, Editura Pro Universitaria, 
București, 2017 

Participarea în colectivul de elaborare a cel 
puţin un grant sau proiect de cercetare 

 

 
                    
 
  

 
 Data:         Semnătura candidatului: 
_____________       _____________________ 


