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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/2018–Prezent

Corespondent Trinitas TV
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului

10/2017–Prezent

Membru în Consiliul Executiv al Societății Antreprenoriale Studențești UBB
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

03/2016–Prezent

Membru în Comisia pentru activități studențești
Senatul Universității Babeș-Bolyai

02/2016–Prezent

Student Senator
Universitatea Babeș-Bolyai, reprezentând în Senatul UBB - Facultatea de Teologie Ortodoxă /
Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Cluj-Napoca

2015–Prezent

Fotograf - colaborator
Radio Renașterea, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Cluj-Napoca

2015–Prezent

Voluntar
Organizația Creștină Agape, Cluj-Napoca

2014–Prezent

Administrator departament de imagine / Voluntar
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
https://www.facebook.com/fto

2015–2017

Ghid turistic - colaborator
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Centrul de Pelerinaje Renașterea, Cluj-Napoca

2015–2016

Fotograf - colaborator
Revista Arthos, Cluj-Napoca

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2014–Prezent
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca (România)
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Specializarea: Teologie Pastorală, anul IV de studiu, nivel licență

2010–2014

-

Colegiul Național ''Andrei Mureșanu" Bistrița, Bistrița (România)
Filiera: Teoretiă
Profilul: Umanist
Specializarea: Științe Sociale
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

engleză
franceză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Alte competențe digitale
▪ o bună stăpânire a pachetului Office (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări)
▪ o bună stăpânire a pachetului cool edit pro 2.1
▪ o bună stăpânire a pachetului Adobe Photoshop Lightroom
▪ cunoştinţe de editare foto, video, audio.
▪ o bună stăpânire a pachetului Sony Vegas Pro 13

Permis de conducere

AM, B1, B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Conferinţe

▪ Arhim. Iustin - martirul din temnițele comuniste, la Simpozionul Național Studențesc, ediția a IX-a,
Tismana, 3-4 aprilie 2017.
▪ Părintele Iustin Pârvu - omul dragostei sfințit prin pătimire, la Sesiunea Națională de Comunicări
Științifice Studențești ,,Mărturisirea credinței prin cuvânt și artă în Biserica Ortodoxă Română în
perioada comunismului'' , Cluj-Napoca, 18-19 mai 2017.

Capitol de carte
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▪ ,,Theology and biology. An educational dimensions of the transdisciplinary approach regarding
genesis and biological evolution”, in Education, Religion, Family in the Contemporary Society,

© Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum vitae

Darius-Ionuț-Sorin ECHIM

Lambert Academic Publishing, 2017, pp. 159-165, ISBN: 978-3-659-83429-4. (coautor)
Studii și articole în reviste de
specialitate

Stagii de practică

▪ ,,Relaţia dintre teologie şi ştiinţă reflectată în hotărârile Sinodului PanOrtodox din Creta (2016)” în
Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, nr. XIX (2015-2016), Editura
Renașterea, Cluj-Napoca, 2017, pp. 355-361, ISSN-L: 2457-6719 (coautor)
▪ Practică pentru un loc de muncă în mass-media, stagiul al III-lea ( POSDRU/161/2.1/G/138032), la
Radio Renașterea, organizat de Departamentul de Jurnalism al Facultății de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, octombrienoiembrie 2015.
▪ Stagiu de Practică în Sfântul Munte Athos, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din ClujNapoca în colaborare cu Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, la Mănăstirea Vatoped,
Muntele Athos, Grecia, 4-14 iulie 2016.

Cursuri

Participări la școli de vară

▪ Curs de inițiere în fotografie - Revelator, acreditat ANC, la Asociația Culturală Ciorchin, ClujNapoca, martie - iulie 2016.
▪ Tabăra UBB pentru Performanță, organizată de Universitatea Babeș-Bolyai, ediția a IV-a, Baru,
Hunedoara, 25-30 iulie 2016.
▪ Școala de Vară ,,Cultură și civilizație românească la Bassano del Grappa”, organizată de Parohia
Ortodoxă Română ,,Acoperământul Maicii Domnului” din Bassano del Grappa, Italia, 20-29 iunie
2017.
▪ Tabăra UBB pentru Performanță, organizată de Universitatea Babeș-Bolyai, ediția a V-a, Baru,
Hunedoara, 24-29 iulie 2017.

Expoziții FOTO

▪ Expoziția de Fotografii din cadrul Conferinței ,,Dreptul la imagine. Portretul'' , organizată de
Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir'' București, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, ClujNapoca, 24 martie 2017.
▪ Expoziția Națională Studențească de Fotojurnalism, organizată în cadrul Zilelor Culturii Media, la
Departamentul de Jurnalism al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din
cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 26 mai 2017.
▪ Salonul Internațional de Fotografie ,,Natura Vie”, organizat de Asociația Art Image Cluj-Napoca, în
cadrul 10th European Workshop on the Molecular Biology of Cyanobacteria, Grand Hotel Italia,
Cluj-Napoca, 20-30 august 2017.
▪ Expoziția de Fotografii din cadrul Conferinței ,,Dreptul la imagine. Alter anima” , organizată de
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca , 9 decembrie 2017.

Premii

▪ Premiul II, categoria Fotografia de eveniment, la Expoziția Națională Studențească de
Fotojurnalism, organizată în cadrul Zilelor Culturii Media, la Departamentul de Jurnalism al
Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai,
Cluj-Napoca, 26 mai 2017.
▪ Mențiune, la Expoziția de Fotografii din cadrul Conferinței ,,Dreptul la imagine. Portretul'' ,
organizată de Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir'' București, Facultatea de Drept din ClujNapoca, Cluj-Napoca, 24 martie 2017.
▪ Mențiune pentru multimedia story, la competiția Content ++ din cadrul conferinței naționale MEDIA
DIGITALĂ, organizată în cadrul Zilelor Culturii Media, la Departamentul de Jurnalism al Facultății
de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai, ClujNapoca, 12 mai 2016.

Distincţii
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▪ Diplomă de aleasă cinstire, acordată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului
Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, pentru implicarea activă în
reușita Întâlnirii Tinerilor Creștini Ortodocși din Europa, ce a avut loc la Cluj-Napoca, în perioada 47 septembrie 2015, reședința mitropolitană din Cluj-Napoca, 8 octombrie 2015.
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▪ Titlul de Student Excellentia, acordat de Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, în
semn de apreciere şi recunoştinţă pentru implicarea şi dedicarea dovedite în comunitatea
academică, în cadrul Galei de Decernare a Premiilor Excellentia, ediția a V-a, 16 iunie 2017.

Cluj-Napoca,
16 februarie 2018

14/2/18
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RAPORT DE ACTIVITATE
privind realizarea obiectivelor incluse în proiectul de candidatură cu care am fost ales în
mandatul de Student Senator al Facultății de Teologie Ortodoxă și al Facultății de Teologie
Greco-Catolică, din cadrul Universității Babeș-Bolyai

De la începutul mandatului (martie 2016) și până în prezent, subsemnatul, Echim
Darius, am derulat activități în mod benevol în cadrul Consiliului Studenților din Universitatea
Babeș-Bolyai și al Consiliilor facultăților pe care le reprezint, în conformitate cu prevederile din
Statutul Studentului UBB, după cum urmează:

Activitatea din cadrul Consiliului Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai:
- am participat la ședințele CSUBB de la începutul mandatului până în prezent;
- am participat la sedințele Senatului UBB de la începutul mandatului până în prezent;
- am participat la ședința de constituire a Comisiei pentru activități studențești din cadrul
Senatului UBB;
- am participat și m-am implicat în organizarea Galei de decernare a Premiilor
Excellentia, ediția a IV-a din data de 26 mai 2016, respectiv ediția a V-a din data de 16 iunie
2017;
- am diseminat informațiile din cadrul ședințelor și a întâlnirilor de interes pentru
studenți;
- am susținut interesele studenților în ceea ce privește îmbunătățirea vieții studențești. De
asemenea, la propunerea studentului Călin Rus, student senator al Facultății de Drept, am
susținut demersurile făcute ca studenții care au sesiune de reexaminare toamna, să beneficieze de
cazare în căminele studențești ale UBB la preț redus, nu în regim hotelier;
- în calitate de membru în Consiliul Executiv al Societății Antreprenoriale Studențești a
Universității Babeș-Bolyai, am participat la ședințele consiliului.

Activitatea în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă:
- am inițiat și prezidat alegerile pentru funcția de cancelar al studenților (februarie 2016);
- am inițiat și prezidat alegerile pentru funcția de student membru în Consiliul Facultății
de Teologie Ortodoxă (noiembrie 2016);
- am fost membru în Comisia de acordare a burselor studențești pe semestrul al II-lea al
anului universitar 2015-2016 (martie 2016);
1

- am informat studenții cu privire la situația burselor și am distribuit listele pe pagina
Facultății de Teologie Ortodoxă și a Consiliului Studenților FTO;
- am colaborat permanent cu studentul cancelar și cu membrii din Consiliul Facultății;
- am comunicat cu promptitudine informațiile de interes studențesc (burse, tabere,
examene, conferințe etc.) și am răspuns la întrebările colegilor atât în mediul online, cât și în cel
social/offline;
- am fost membru în Comisia de acordare a Premiilor Excellentia, ediția a IV-a, mai
2016;
- am participat la ședinta Consiliului Facultății din 3 iunie 2016;
- am informat studenții în mediul online prin administrarea paginii de facebook a
Consiliului Studenților FTO - https://www.facebook.com/ConsilulStudentilorFTO/ și a paginii
de facebook a Facultății de Teologie Ortodoxă - https://www.facebook.com/ftocluj/;
- am fost implicat în cadrul sesiunii de admitere – iulie 2016, septembrie 2016, iulie 2017
și septembrie 2017, nivel licență și master;
- am fost membru în Comisia de cazare pe facultate – septembrie - octombrie 2016 și
septembrie – octombrie 2017;
- am fost membru în Comisia de acordare a burselor studențești pe semestrul I și II, în
anul universitar 2016-2017 și în anul universitar 2017-2018, semestrul I;
- am participat, în calitate de voluntar, la organizarea diferitelor evenimente organizate de
Facultatea de Teologie Ortodoxă (conferințe, simpozioane, zilele faculății și alte manifestări
culturale cu caracter științific și moral-duhovnicesc);
- am participat și m-am implicat în cadrul Campaniei ,,Donează sânge – UBB dă startul’’;
- am organizat alegerile pentru funcția de student reprezentant în C.F. (15 noiembrie
2017);
- am organizat alegerile pentru funcția de cancelar al studenților (27 noiembrie 2017).

Activitatea în cadrul Facultății de Teologie Greco-Catolică:
- am inițiat și am coprezidat, alături de prefectul studenților, Cătălin Hădadea, alegerile
pentru funcția de cancelar al studenților;
- am fost membru în Comisia de acordare a Premiilor Excellentia, ediția a IV-a, mai
2016;
- am comunicat cu promptitudine informațiile de interes studențesc (burse, tabere,
examene, conferințe etc.) atât în mediul online, cât și în cel social/offline;
2

- am fost membru în Comisia de repartizare a locurilor pentru Taberele Studențești 2016
și 2017;
- am colaborat permanent cu studentul cancelar și cu membrii din Consiliul Facultății;
- am informat studenții în mediul online prin înființarea și administrarea paginii de
facebook a Consiliului Studenților FTGC - https://www.facebook.com/ConsiliulStuden%C8%9Bilor-Facult%C4%83%C8%9Bii-de-Teologie-Greco-Catolic%C4%83246542982458996/;
- am fost membru în Comisia de cazare pe facultate – septembrie - octombrie 2016 și
septembrie – octombrie 2017;
- am fost membru în Comisia de acordare a burselor studențești pe semestrul I și II, în
anul universitar 2016-2017 și în anul universitar 2017-2018, semestrul I;
- am organizat alegerile pentru funcția de cancelar al studenților (noiembrie 2017).

Cluj-Napoca,
16 februarie 2018

Darius Echim
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Proiect de candidatură

Subsemnatul, Echim Darius, student la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul
Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Teologie Pastorală, anul IV de studiu,
nivel licență, prin prezenta – conform prevederilor regulamentare – îmi declar intenția de a
candida la funcția de Student senator în cadrul Senatului Universității Babeș-Bolyai.
Consider că experiența acumulată în primul mandat și activitatea mea, așa cum reiese din
Raportul anexat, mă recomandă pentru funcția amintită, dorind în continuare să-mi reprezint
colegii în structurile de conducere ale instituției de învătamânt universitare, pentru a menține o
strânsă legătură între studenți și corpul profesoral.
De asemenea, doresc să vin în întâmpinarea problemelor care apar pe parcursul anilor de
studiu, dar și pentru a le asculta propunerile cu privire la modul de organizare al cursurilor, al
activităților și al altor evenimente care pot avea loc în decursul unui an universitar. Toate acestea
cu scopul de a crea un mediu propice învățăturii, comunicării dintre studenți și a studenților cu
profesorii și forurile universitare de conducere.
Îmi propun ca pe parcursul mandatului să îndeplinesc următoarele obiective, în conformitate
cu Statutul Studentului UBB:
•

Prezența la toate ședințele organizate de Senatul Universității Babeş-Bolyai;

•

Prezența la ședințele organizate de facultate, de Consiliul Studenților și de comisiile de
specialitate;

•

Diseminarea informațiilor în rândul studenților;

•

Implicarea activă în procesele de evaluare precum programarea examenelor, procentajul
notelor, evaluarea cadrelor etc;

•

Susținerea drepturilor și intereselor studenților;

•

Sondarea nevoilor, sesizarea problemelor și a propunerilor studenților pe care îi reprezint;

•

Implicarea și consultarea studenților în deciziile pe care le iau în numele lor;

•

Organizarea unor întâlniri periodice (program de audiență) cu studenții pentru a lua la
cunoștință problemele și nemulțumirile acestora;
1

•

Colaborarea cu ceilalți studenți reprezentanți pentru o mai bună organizare a activitățiilor
și, dacă este cazul, distribuirea sarcinilor;

•

Alte nevoi și propuneri ale studenților spre care sunt deschis.

Acestea sunt obiectivele pe care îmi propun să le îndeplinesc în viitorul posibil mandat,
bineînțeles cu ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu, cu sprijinul cadrelor didactice și al
colegilor.
Drept urmare, pe baza obiectivelor enumerate mai sus, consider că îndeplinesc criteriile
necesare pentru a fi un reprezentant de nădejde al colegilor mei, urmând cuvintelor Sfântului
Apostol şi Evanghelist Marcu: ,,Şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă.’’ (Marcu
10, 44).
Așa să-mi ajute Dumnezeu!

Cluj-Napoca,

Darius Echim

16 februarie 2018
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