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Pr.Lect.univ. Lucian Farcaş

CURRICULUM VITAE

Europass
Curriculum vitae 

INFORMAŢII PERSONALE

Nume

Adresă

Telefon

Fax

E-mail

Naţionalitate

Data naşterii

FARCAŞ, LUCIAN

Văscăuţeanu, 6
700462, IAŞI, ROMÂNIA

0232-225228-115

0232-211476

lfarcas58@gmail.ro

Română

24 octombrie 1958

EXPERIENŢĂ 
PROFESIONALĂ

*Perioada (de la - până la)

*Numele şi adresa angajatorului

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

*Funcţia sau postul ocupat

*Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2013 - …. Facultatea de Teologie Romano-Catolică / 
Univ. Al.I.Cuza - Iași
2017-2018 / ITRCF / Roman

2002 – 2013
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaşi
Văscăuţeanu, 6, 700462, IAŞI

Învăţământ de grad universitar

Lector universitar, Şef de catedră (din 2006)

Coordonarea activităţii academice, participare la 
formarea studenţilor seminarişti/laici, participare la  
proiectele de cercetare

EXPERIENŢĂ 
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PROFESIONALĂ

*Perioada (de la - până la)

*Numele şi adresa angajatorului

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

*Funcţia sau postul ocupat

*Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2002-2018

Universitatea „AL.I.Cuza” – Iaşi, 
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Bd. Carol, nr. 11, 700506, Iaşi.

Învăţământ de grad universitar

Lector universitar, Decan (2003-2004), Cancelar (2004-
2005)

Coordonarea activităţii academice, coordonarea formării 
studenţilor laici, conducerea proiectelor de cercetare, 
gestionarea bugetelor.

EXPERIENŢĂ 
PROFESIONALĂ

*Perioada (de la - până la)

*Numele şi adresa angajatorului

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

*Funcţia sau postul ocupat

*Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1997-2001

Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaşi
Văscăuţeanu, 6, 700462, IAŞI

Învăţământ de grad universitar

Lector universitar

Cursuri şi seminarii, Director spiritual, participare la  
proiectele de cercetare

EXPERIENŢĂ 
PROFESIONALĂ

*Perioada (de la - până la)

*Numele şi adresa angajatorului

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

*Funcţia sau postul ocupat

*Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2009-2014

Episcopia Romano-Catolică de Iași

Pastorație universitară

Capelan Universitar

Coordonare activității liturgice, colocvii spirituale, 
conferințe, activități social-caritative

1990-1997

Parohia Romano-Catolică „St. Ludgerus”, Essen / 
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Germania

Predarea religiei în şcoală 
Asistenţă pastorală pentru deţinuţi şi imigranţi

Capelan parohial cu misiune specială

Activitate didactică – predarea religiei în şcoală, Colocvii
spirituale, seminarii – pastorala unor grupuri speciale de 
credincioşi

EXPERIENŢĂ 
PROFESIONALĂ

*Perioada (de la - până la)

*Numele şi adresa angajatorului

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

*Funcţia sau postul ocupat

*Principalele activităţi şi
Responsabilităţi

1984-1986

Episcopia Romano-Catolică de Iaşi
Bd- Ştefan Cel Mare, 26, 700064 Iaşi

Cult religios

Vicar parohial

Colaborator parohial la Mărgineni (Bacău) 

EXPERIENŢĂ 
PROFESIONALĂ

*Perioada (de la - până la)

*Numele şi adresa angajatorului

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

*Funcţia sau postul ocupat

*Principalele activităţi şi
Responsabilităţi

1986-1990

Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti / 
Str. Gen. Berthelot, 19, 010164 București

Cult religios

Vicar cooperator

Colaborare pastorală în parohia Galaţi (1986-1988), 
Bucureşti-Bărăţia (1988-1990)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

*Perioada (de la - până la)

*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională

1992-1997 / 2001-2002

Ruhr-Universität Bochum / Germania
Römisch-Katholisch Theologische Fakultät
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*Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

*Tipul calificării/diploma 
obţinută

*Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ

Teologie Romano-Catolică, Cercetare şi Învăţământ

Diplomă în Teologie, Doctorat în Teologie / Teologie 
Morală

Studii postuniversitare

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

*Perioada (de la - până la)

*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională

*Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

*Tipul calificării/diploma 
obţinută

*Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ

1978-1984

Institutul Teologic Romano-Catolic de grad universitar 
Iaşi

Teologie romano-catolică pastorală / Preot

Licenţa în teologie romano-catolică pastorală

Studii superioare

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE
PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi 
carierei dar care nu sunt 
recunoscute neapărat printr-un 
certificat sau o diplomă

Limba maternă

Limbi străine cunoscute
* abilitatea de a citi

* abilitatea de a scrie

Implementarea în Episcopia Romano-Catolică de Iaşi a 
proiectului „Seminar Social” pentru cunoaşterea şi 
aprofundarea Doctrinei sociale a Bisericii – proiect în 
aflat în derulare. Organizator și coordonator pentru 
proiectele: ZSS (Ziua Socială pentru Studenți) și  SSS 
(Săptămâna Socială pentru Studenți).
Aptitudini şi competenţe în domeniul asistenţei pastorale 
speciale pentru copii, tineri, persoane aflate în detenţie, 
imigranţi; folosirea mijloacelor de comunicare în 
pedagogia religiei şi în cateheza parohială; tehnologii 
moderne digitale şi muzica sacră, în domeniul 
informaticii (lucrul pe calculator), în domeniul lingvistic 
(traduceri din limba germană, franceză, engleză şi 
italiană în limba română), inginerie audio (imprimări, 
editări media audio).

Româna

Germana – excelent.
franceza, engleza, italiana spaniola, latina, greaca - bine

Germana – excelent
engleza, italiana, franceza – bine
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* abilitatea de a vorbi
Aptitudini şi competenţe 
artistice

Aptitudini şi competenţe sociale

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice

Aptitudini şi competenţe 
tehnice

Permis de conducere

Alte aptitudini şi competenţe

Germana – excelent.
Franceza, engleza, italiana – bine.

Aptitudini şi competenţe muzicale dezvoltate în contextul
activităţii de cult religios; organist (la ITRC –Iaşi, 1978-
1984); compoziţii muzicale (religioase). Caiete de note 
personale (încă nepublicate); teatru tematic (profan şi 
religios), promovarea muzicii bisericeşti în comunităţi 
parohiale; promovarea metodei bibliodrama.

Aptitudini şi competenţe de relaţionare şi organizare 
socială în rândul tinerilor, activitate specială pastorală 
pentru mediul intelectual (Galaţi / Bucureşti 1986-1990) 
şi cel studenţesc (Iaşi 2002-2007); promovarea la diferite 
nivele de credincioşi şi persoane interesate a doctrinei 
sociale a Bisericii, utilizând diverse metode de 
comunicare socială.

Sunt cele legate de funcţia de vicar parohial şi apoi de 
cadru didactic; cele dezvoltate în cadrul activităţii de 
coordonare a unor activităţi de ordin artistic, ştiinţific, 
spiritual – în mod deosebit concerte de muzică sacră 
(ITRC şi FTRC).

Pasiune pentru mecanică, electricitate şi electronică, în 
special inginerie de sunet.

Şofer categoria B, din 1984.

Aptitudini şi competenţe în promovarea unei 
responsabilităţi ecologice, mai ales grija faţă de animale 
şi plante-pomi.

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE

Activitate publicistică.
 Autor a 3 cărţi – 2 ca autor unic şi 1 ca autor 

coordonator.
 Autor a 16 articole şi studii ştiinţifice.
 Membru fondator al colectivului redacţional al revistei

de teologie „Dialog teologic” (Sapientia, Iaşi din 
1998).

 Membru fondator al colectivului redacţional al revistei
de teologie romano-catolică, supliment la Analele 
Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, 2007.

 Membru în colectivul de redacţie al proiectului 
„Biblioteca Teologică Germano-Română”, Sibiu, 
2011

Activitate didactică.
 Asistent la ITRC din 1997
 Lector universitar din 2004
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 Profesor asociat la Facultatea de Teologie Romano-
Catolică din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi (din 
2002).

 Membru al mai multor comisii de promovare a 
personalului didactic, la Universitatea „Al.I. Cuza” 
Iaşi.

 Coordonator al mai multor lucrări de licenţă la 
Institutul Teologic Romano-Catolic şi la Facultatea de 
Teologie Romano-Catolică din cadrul Univ. „Al.I. 
Cuza” Iaşi.

ANEXE 1. Lista lucrărilor publicate
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