
1 
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CONDAC EGIDIU 

Adresă(e) 134 Sarariei, 700116, Iasi, Romania 

Telefon(oane) 0040-232-210085; 222274 Mobil: 0040-744-965557 

Fax(uri) 0040-232-217998 

E-mail(uri)   contact@caritas-iasi.ro; pregidiucondac@yahoo.com; 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 24.12.1969 
  

Sex masculin 
  

Experienţa profesională   
  

Perioada 2002 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatilor Asociaitiei; 
Reprezentarea Asociatiei in fata partenerilor interni si externi;  
Stabilirea strategiei si a planului de implementare;  
Dezvoltarea si orientarea Associatiei conform misiunii si viziunii sale;  
Monitorizarea si evaluarea activitatilor Asociatiei 
Gestionarea bugetelor Asociatiei. 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Diecezan Caritas Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Organizatie nonguvernamentala 

  

 
 

  

Perioada Ianuarie 2006 – Decembrie 2011; Ianuarie 2016-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Presedinte al Confederatiei Caritas Romania 

Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentare in fata autoritatilor si a entitatilor nazionale si internazionale;  
Coordonarea activitatilor Biroului National;  
Gestionarea bugetelor Confederatiei Caritas Romania. 

Numele şi adresa angajatorului Confederatia Caritas Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Organizatie nonguvernamentala 

  

  
  

Perioada Ianuarie 2018 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Vicar episcopal al Sectiunii pentru Activitati Social-Caritative  

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea colaborarii intre Asociatiile Diecezei de Iasi;  
Crearea si actualizarea bazei de date cu entitatile social-caritative din Dieceza de Iasi;  
Initierea de intruniri pe teme de formare sau administrative cu Asociatiile din Dieceza de Iasi. 

Numele şi adresa angajatorului Episcopia Romano-Catolica de Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Culte 
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Perioada Aprilie 2014 – Decembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert tehnic implementare POSDRU/125/5.1/S/133894 

Activităţi şi responsabilităţi principale Atributii de sprijin a echipei de management in planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea 
activitatilor proiectului pe regiunea NE; 
Sprijin in realizarea rapoartelor tehnico-financiare inaintate catre AMPOSDRU; 
Monitorizarea implementarii activitatilor si a atingerii rezultatelor intermediare in vederea efectuarii de 
propuneri de corectie si/sau ajustari ale planului operational de implementare a proiectului cu 
respectarea contractului de finantare si a legislatiei in vigoare; 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Diecezan Caritas Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Organizatie Neguvernamentala 

  

  
  

Perioada Aprilie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Formator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formator in cadrul programului “Leonardo da Vinci” 2007-2008, proiect mobilitate “Formazione 
Professionale nell’Europa che cresce: dinamiche del mondo del lavoro e competenze professionali a 
confronto”. 

Numele şi adresa angajatorului Fundatia Leonardo Murialdo 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Organizatie Nonguvernamentala 

  

  
  

Perioada Septembrie 2007 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Paroh al Cvasiparohiei Romano-Catolice „Sf. Iosif” Iasi 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate liturgica, pastorala si catehetica 

Numele şi adresa angajatorului Episcopia Romano-Catolica Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Culte 

  

  
  

Perioada Mai 2005 – Ianuarie 2018  

Funcţia sau postul ocupat Responsabil al Oficiului Social-Caritativ din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iasi 
Membru al Consiliului Pastoral Diecezan in cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iasi 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea colaborarii intre Asociatiile Diecezei de Iasi;  
Crearea si actualizarea bazei de date cu entitatile social-caritative din Dieceza de Iasi;  
Initierea de intruniri pe teme de formare sau administrative cu Asociatiile din Dieceza de Iasi. 

Numele şi adresa angajatorului Episcopia Romano-Catolica de Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Culte 

  

  
  

Perioada 1999 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct al Centrului Diecezan Caritas Iasi 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatilor proiectelor din cadrul Asociatiei;  
Gestionarea resurselor umane;  
Administrarea bunurilor si imobile;  
Participarea la deciziile asupra dezvoltarii viitoare si asupra strategiei Asociatiei. 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Diecezan Caritas Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Organizatie nonguvernamentala 
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Perioada 1995 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat   Vicar parohial al Parohiei Romano-Catolice „Sf. Tereza” Iasi 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate liturgica, pastorala si catehetica. 

Numele şi adresa angajatorului Episcopia Romano-Catolica Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Culte 

  

Educaţie şi formare  
 

 
  

Perioada  2013- 2018 

Calificarea / diploma obţinută Studii doctorale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea rolului retelelor sociale si de sprijin a migrantilor din reagiunea Lazio, Italia 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Al. I. Cuza Iasi – Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice 

  

  
  

Perioada    2011 - 2013 
 

Calificarea / diploma obţinută   Master in Teologie-asistenta sociala 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Strategii ale caritatii crestine 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Universitatea Al. I. Cuza Iasi – Facultatea de Teologie Romano-Catolica 

  

  
  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregatirea formarii, efectuarea formarii, evaluarea cursantilor, revizuirea si promovarea programului de 
formare, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor si a stagiilor de formare, 
marketingul formarii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Euro Didactica Iasi 

  

  
  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat manager proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificarea proiectului, analiza riscului proiectului, implementarea proiectului, evaluarea proiectului, 
managementul resurselor umane, management financiar, realizarea si coordonarea unui proiect. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Euro Didactica Iasi 

  

  
  

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Competente Profesionale pentru Ocupatia de Lucrator Social 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare 
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Perioada Octombrie 2004 – Mai 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat C1 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba Germana 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Goethe Institut Iasi 

  

  
  

Perioada 1989-1995 

Calificarea / diploma obţinută Licență  in teologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul Teologic Romano-Catolic Sf. Iosif, Iasi 

  

  
  

Perioada 1986 - 1988 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de capacitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Scoala de Cantori Romano-Catolica, Iasi 

  

  
  

Alte cursuri si participari la 
evenimente 

 

 Mai 2007 – Participare la organizarea Conferintei Internationale „Perspectivele Organizatiilor Caritas in 
contextul Ortodoxiei” – Sibiu, Romania 

 Septembrie 2006 – Participare si organizarea Conferintei „Organizatiile caritas din Europa Centrala si 
de Est in fata provocarilor: parteneriatul si Accesarea Fondurilor Europene” – iasi, Romania 

 Iulie 2006 – Participare si organizarea „Curs de Formare Manageriala si Team Building”. Confederatia 
caritas Romania – Asociatia Nationala a Formatorilor in Management Educational din Romania – 
Sumuleu Ciuc, Romania 

 

Decembrie 2005 – Participarea la dezbaterile publice ale proiectului „Leaders of Tomorrow, Voters of 
Tomorrow: Together for a better politics”   

 

Mai 2005 – Participarea la cursul „Implicarea Bisericilor in Problematica Drepturilor Omului” – Lucru in 
retea. 

 

Iulie 2004 – Participarea la cursul „Lucrul in echipa” 
 

Iunie 2004 – Participarea la cursul „Organizarea si managementul Proiectului” 
 

Septembrie 2002 – Participare la Conferinta Internationala a Serviciilor de Ingrijire la Domiciliu din 
Europa Centrala si de Est – Bucuresti, Romania 

 

Mai 2000 – Participare la Conferinta Internationala despre Ingrijiri socio-medicale la domiciliu – 
Varsovia, Polonia 

 

Noiembrie 1997 – Participare la „Curs de Formare pentru Lideri de Organizatii”- Sumuleu Ciuc. 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 
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Germana  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Franceza 
 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Italiana 
 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Engleza 
 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale    Abilitatea de a comunica cu familiile cu nevoi sociale speciale, abilitatea de a lucra in echipa 
multidisciplinara, abilitatea de a  dezvolta si implementa proiecte sociale, flexibilitate, creativitate, 
empatie, comunicare si sociabilitate. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

     Aptitudini de leadership – conducerea si coordonarea activitatilor in domeniul social-caritativ 
     Gestionarea bugetelor precum si a bunurilor existente in  institutia pe care o conduc 
     Experienta in lucru in echipa 

  Experienta in lucru cu mediul organizatiilor nonguvernamentale la nivel national si international. 
   

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office, Internet. 

Competente si aptitudini artistice       Orga clasica 

Permis(e) de conducere B1 automobile, 1992 
  

 


