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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Barta Cristian 
Adresă(e) Nr. 27, Str. Mihail Kogălniceanu, 515400 Blaj (AB), România 

Telefon(oane)   Mobil:  
Fax(uri)  

E-mail(uri) crisbarta@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 03.05.1973 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

- 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1.10.2008– până în prezent. 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar, Director de Departament 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare în teologie. Coordonarea Departamentului Blaj al Universităţii 
„Babeş-Bolyai” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Educaţie, cercetare 
 
1.10.2000 – 2008. 
Lector universitar, Director de Departament 
Activitate didactică şi de cercetare în teologie. Coordonarea Departamentului Blaj al Universităţii 
„Babeş-Bolyai” 
Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj 
Educaţie, cercetare 
1.11.1999-1.10.2000 
Asistent universitar 
Activitate didactică şi de cercetare în teologie. 
Institutul Teologic Greco-Catolic Blaj 
Educaţie, cercetare 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

1.11.1997-1.11.1999 
Preot greco-catolic (hirotonit în 2.11.1997) 
Activităţi pastorale; activităţi didactice la Institutul Teologic Greco-Catolic Blaj 
Mitropolia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Blaj 
Pastoraţie, educaţie. 
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Educaţie şi formare 

 
Perioada 

 
 
 
2003 – până în prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istorie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Perioada

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie 
 
 
Septembrie 1998 – mai 2002. 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctorat în teologie catolică, specializarea teologie dogmatică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teologie catolică, dogmatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Universitatea Bucureşti 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

 
 
 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba(i) maternă(e) 

Octombrie 1992 – iulie 1997 
Diplomă de Licenţă în teologie catolică 
Teologie catolică 
 
 
Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia 
 

 
 
1987-1991 
Diplomă de Bacalaureat 
 
 
 
Liceul Industrial nr.  Cugir, jud. Alba 
 
 
 
 
Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 

 
Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba italiană  C 2  C 2  C 2  C 2  C 2  

Limba engleză  B 2  B 2  B 2  B 2  B 1  
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 


