CURRICULUM VITAE

CORNEL PAVEL DĂRVĂŞAN
cornel.darvasan@yahoo.com
Jilava, județul Ilfov, Șoseaua Giurgiului, nr. 25 bis
Telefon: 0040754452173

STUDII:
Universitatea de Vest, Timişoara - România
Doctor în Ştiinţe Filologice, iunie 2009
Cum Laudae, 2002 - 2009.

Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Teologie Adventistă pastorală
Licenţiat în teologie – 1996 - 2000.

Liceul Sanitar Arad, România
Atestat Oficial – oficiant sanitar
Absolvent de liceu, 1989 - 1993

Şcoala generală Macea, judeţul Arad
1981--1989

PERFORMANȚE:
Peste 80 de cicluri de conferinţe publice interne şi internaţionale cu subiecte cultural-religioase
dintre care amintim câteva de peste hotare:
Atlanta GA SUA 2003 – 8 conferinţe sub genericul - ,,Întâlnire cu viaţa”
Loma Linda CA SUA– 2004 – 18 conferinţe sub genericul ,,Dreptul la viaţă”
Chicago IL SUA – 2004 – 13 conferinţe sub genericul - ,,Speranţă pentru astăzi”
Chicago IL SUA - 2005 – 8 conferinţe tineret sub genericul:,,Încotro? De unde? De ce?”
Madrid ES – 2008 – 8 conferinţe sub genericul: ,,Întâlniri”
Madrid ES – 2009 - 10 conferinţe sub genericul: ,,Dor de libertate”
Valencia ES– 2009 – 7 conferinţe sub genericul: ,,Ultimele 7 cuvinte”
Dublin IRL 2009 – 7 conferinţe cu naistul Gheorghe Zamfir – Seri culturale Româneşti
Chicago IL – 2009 – 10 conferinţe sub genericul: ,,Iubire sau păcat”
Loma Linda CA – 2010 – 7 conferinţe cu titlul: ,,Poemul iubirii”
Castellon ES – 2010 - 3 conferinţe sub genericul: ,,Dragoste cu parfum de veşnicie”
Roma IT – 2011 – 7 conferinţe sub genericul: ,,Iubire şi nemurire”
Nurnberg GR– 2012 – 4 conferințe sub genericul: ,,Între rațiune și simțire’’
La Rocketas – ES –2012 - 4 conferințe sub genericul: ,,Între rațiune și simțire’’
Barcelona ES – 2012 - conferințe sub genericul: ,,Între rațiune și simțire’’

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
Octombrie 2016-prezent –Dr. la Universitatea Ecologică, Facultatea de științele comunicării –
cursurile de Comunicare Nonverbală, Fundamentele Mass-Media, Profesia de Mediator.
Octombrie 2016 – prezent – Directorul General al postului A7tv, post tv online în construcție
Iulie 2015-2016 – Consilier, Parlamentul României, Camera Deputaților
Iulie 2013-2015 – Expert, Parlamentul României, Camera Deputaților
Iulie 2013 – prezent – Director, revista LEGAL POINT, revistă de specialitate juridică,
revistă atașată trustului editorial Universul Juridic.
Decembrie 2015 –octombrie 2016 Director General al postului tv online LIGHT CHANNEL
– www.lightchanneltv.ro
August 2013 – prezent – Editorialist la ziarul RING

2011-2013 – Profesor de limba română – INSTITUTUL DE PREDICATORI ,,CIREȘARII’’
CLUJ - NAPOCA
Aprilie 2007- mai 2013 – postul de televiziune Speranța tv – realizator și moderator Tv
- peste 1500 de emisiuni ,,Viața la superlativ’’.

2011 – iunie 2013
–

Lector Universitar Doctor, Universitatea Emanuel Oradea - cursurile Folclor și
Jurnalism.

2007 – martie-iulie – Director General ,,West Tv’’ Televiziune Regională ARAD
-

recrutarea personalului

-

grilă de programe

-

grafica și id-ul postului

-

bazele postului tv care funcționează și azi

2006-2008 – Editorialist la ziarul ,,Europeanul” (www.europeanul.eu)
2005-2012 – postul de telviziune TVS ORADEA
- emisiunea ,,Viaţa la superlativ’’ – emisiune înregistrată, durata 55 minute şi difuzată o dată pe
săptămână, duminică ora 21 – moderator și realizator
2004-2005 - postul de televiziune TELE 7ABC
– emisiunea ,,Viaţa la superlativ” – emisiune înregistrată, durata 55 minute şi difuzată de luni joi, ora 18 – moderator și realizator
2003-2004 – postul de televiziune REALITATEA TV
– emisiunea ,,Viaţa la superlativ” - emisiune înregistrată, durata 55 minute şi difuzată duminica
ora 11 – moderator și realizator
2003-2005 – Asistent universitar doctorand, Institutul Teologic Adventist Cernica
1997-2003 – redactor la Radio Vocea Speranţei
- cu emisiunile ,,Cazul tău în discuţie” şi ,,Lumină din Cuvânt” – moderator
1993-1995 - Asistent medical la Spitalul Județean Arad și la Spitalul Municipal Arad

Limbi cunoscute:
Engleză - vorbit, scris (nivel mediu);
Franceză, Germană – nivel de bază

Alte abilităţi:

Cunoştinţe P.C
Microsoft Office: Excel, Word, Power Point.
Programe de editare: Sony Vegas, Adobe Premiere Pro (mediu)

Apariţii editoriale:
2005 - apare cartea ,,Viaţa la superlativ”, Editura Graphe, Bucureşti, autor
2010 - apare cartea ,,Drumul spre lumină”, Editura ,,Viaţă şi sănătate”, Bucureşti – autor
2010 – apare cartea ,,Păcatul și pocăința în limba și cultura românească’’ Editura Universității
Vasile Goldiș, Arad – autor.
2015 – apare cartea ,,Vând aripi de înger’’ – Editura Fabrica de Vise, Oradea. – autor
2015 – apare cartea ,,Caruselul copilăriei’’ Arad - autor

