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Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Iernuţan Ioan Alin 

Adresă(e) Târnăveni, str. Frumoasă, nr.12, bl j, et 4, ap. 26, jud. Mureş, România  

Telefon(oane)  Mobil: 0754/941530 

E-mail(uri) iernutan.alin@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 02.09.1984 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Preot 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 30 Ianuarie 2010 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preot paroh 

Activităţi şi responsabilităţi principale Buna rânduire a slujbelor 
Întreaga avere mobilă şi imobilă, inclusiv obiectele de patrimoniu, să fie înregistrate în inventarul 
parohiei, care va fi ţinut în  mod corect cu operaţiile la zi , întreaga avere să fie păstrată în condiţii 
bune şi să nu fie înstrăinată, decât , cu îndeplinirea formalităţilor legale în vigoare atât veniturile cât şi 
cheltuielile parohiei să fie prevăzute în bugetele anuale avizate de către protopop, verificate şi 
aprobate de către Centrul Eparhial 

Numele şi adresa angajatorului Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate pastoral-misionară şi administrativă în cadrul Bisericii Ortodoxe Române 

  

Perioada 1 Septembrie 2008 – 31 august 2010 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de religie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Să predea 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala „Ion Breazu” Mihalţ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Religie Ortodoxă 

  

Perioada 01 Ianuarie 2007 – 31 August 2008 

Funcţia sau postul ocupat Cântăreţ bisericesc 

Activităţi şi responsabilităţi principale Să cânt la slujbele religioase oficiate în biserică, să dirijez corul etc. 

Numele şi adresa angajatorului Parohia Ortodoxă „Sf. Ecaterina ” Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Octombrie 2008 – Iunie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire a Masterului, specialitatea teologie sistematică şi biblică 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Eshatologia Noului Testament    
Fundamentalismul religios în perimetrul războiului informaţional  
Personalităţi feminine ale Vechiului Testament  
Poziţia Bisericii Ortodoxe faţă de prozelitismul sectar  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia din cadrul Universităţii „1 Decembrei 1918” din Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

  

Perioada 2004 – 2008  

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Teologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dogmatica, Noul Testament, Vechiul Testament, Morala creştină, Patrologie, Muzică, Drept bisericesc   
etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia din cadrul Universităţii „1 Decembrei 1918” din Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii superioare 

  

Perioada 1999 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută Dilpomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dogmatica, Noul Testament, Vechiul Testament, Morala creştină, Muzică, Română 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Seminarul Ortodox „Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii liceale 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  Franceza, latina, greaca, ebraica 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C2  C1  C1  C1  B2  

Limba latină   C1  C1  B2  B2  B1  

Limba greacă  B2  C1  B1  B1  B2  

Limba ebraică  B2  B2  B2  C1  B2  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare şi relaţionare (ascultare activă, selectarea căilor şi mijloacelor adecvate, adaptarea la 
situaţii noi şi neprevăzute, identificarea particularităţilor individuale şi de grup ale interlocutorilor, 
medierea şi negocierea conflictelor, adecvarea comportamentului în raport cu interlocutorii mei). Mi-
am format şi dezvoltat aceste competenţe în context profesional. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Creativitate şi simţ practic 

Sociabilitate, Adaptabilitate 

Abilitate în comunicare 
Spirit de echipă 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice La nevoie, pentru utilităţile proprii. 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a limbajelor de programare: Microsoft Office Word, Internet Explorer şi Power Point 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de muzică şi de arta eclezială de calitate. 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: muzică, film, călătorii, dans,  lectura, fotbal 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere. 
  

 


