INFORMAŢII
PERSONALE

IULIAN FARAOANU
Str. Th. Văscăuteanu, 6; 700462 Iași
0232 - 225228
faraoanu@yahoo.com
Yahoo: faraoanu; skype: rabbiiuli1973
Sexul M | Data naşterii 30/05/1973|
Naţionalitatea română

DOMENIUL
OCUPAȚIONAL

Conferențiar
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
SFERA UNIVERSITARĂ
De la 2016 -

Conferențiar universitar: științe biblice și limbi biblice (greacă)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bulevardul Carol I, nr. 11; Iași 700506
http://www.uaic.ro; http://www.ftrc.uaic.ro
! activitate didactică și de cercetare
! Titular al cursurilor: Evangheliile sinoptice; Literatura Sfântului Paul,
Literatura Sfântului Ioan, Mari teme din Vechiul Testament, Mari teme din
Noul Testament; Introducere generală în Sfânta Scriptură.

De la 2013 - până la 2015

Lector universitar: științe biblice și limbi biblice (ebraică și greacă)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bulevardul Carol I, nr. 11; Iași
700506; http://www.uaic.ro; http://www.ftrc.uaic.ro
! activitate didactică și de cercetare

De la 2009 – până la 2013

Lector universitar: științe biblice și limbi biblice (ebraică și greacă)
Institutul Teologic Romano-Catolic, str. Th. Văscăuțeanu, 6; 700462 Iași;
http://itrc.ro
! activitate didactică și de cercetare

De la 1999 - până la 2004

Profesor asociat: exegeză, științe biblice (limba ebraică)
- Institutul Teologic Romano-Catolic, str. Th. Văscăuțeanu, 6; 700462 Iași;
- Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, b-dul Ștefan cel Mare și
Sfânt 268/B, 611040 Roman, Jud. Neamț; http://itrcf.ofmconv.ro

DOMENIUL MANAGERIAL ȘI PASTORAL
De la 2016 până la -

Director Departamentul de Teologie Romano-Catolică
Facultatea de Teologie Romano-Catolică, B-dul Carol I, nr. 11, 700506 Iasi;
www.ftrc.uaic.ro; activitate managerială

De la 2016 până la -

Director Departamentul de Cercetare al Facultății de Teologie
Facultatea de Teologie Romano-Catolică, B-dul Carol I, nr. 11, 700506 Iasi;
www.ftrc.uaic.ro; activitate managerială și de cercetare

De la 2010 - până la 2016

Director al Oficiului pentru pastorație biblică și evanghelizare
Episcopia Romano-Catolică de Iași, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 26;
700064 Iași
http://www.ercis.ro; activitate managerială și pastorală

De la 2011 - până la 2013

Șef catedra de științe biblice și filosofie
Institutul Teologic Romano-Catolic, str. Th. Văscăuțeanu, 6; 700462 Iași;
http://itrc.ro

De la 2010 - până la 2011

Secretar științific
Institutul Teologic Romano-Catolic, str. Th. Văscăuțeanu, 6; 700462 Iași;
http://itrc.ro

De la 2005 - până la 2009

Capelan asistent pentru românii catolici emigranți din Roma
Vicariatul catolic din Roma, Piazza S. Giovanni in Laterano, n. 4, 00184
Roma; www.vicariatusurbis.org

De la 2002 - până la 2005

Preot paroh în Parohia romano-catolică „Sf. Anton”, Tg. Frumos
Episcopia Romano-Catolică de Iași; b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 26;
700064 Iași
http://www.ercis.ro; activitate managerială, administrativă și pastorală

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE
De la 2005 - până la 2009

De la 1997 - până la 1999

Doctor în teologie
Universitatea Pontificală Urbaniana, Roma, Italia
Studii în domeniul Noului Testament: cercetări asupra cărții
Apocalipsului

Nivelul EQF:
8542

Master în teologie
Universitatea Pontificală Urbaniana, Roma, Italia
Studii în domeniul Noului Testament: cercetări asupra
Evangheliei după sfântul Luca
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De la 1994 - până la 1997

Licența în teologie
Universitatea Pontificală Urbaniana, Roma, Italia; studii de
teologie

De la 1991 - până la 1994

Studii filosofice
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iași

De la 1987 - până la 1991

Studii liceale și Diploma de bacalaureat
Liceul Pedagogic „Ștefan Cel Mare”, Bacău; studii liceale.

COMPETENȚE
PERSONALE
Limba maternă
Alte limbi străine
cunoscute

română
ΙNΤELEGERE
Ascultare

Citire

Limba italiană

F. bine

F. bine

Limba germană

F. bine

F. bine

Limba engleză

Bine

F. bine

VORBIRE
Participare la
Discurs oral
conversaţie
F. bine
F. bine
Nivelul C2
Bine
Bine
Nivelul C1
Bine
Bine
Nivelul B2

SCRIERE

F. bine
Bine
Bine

Competenţe de comunicare - bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de
profesor la catedră, prin prelegerile, conferințele sau omiliile susținute
- bune competențe de comunicare și relaționare dobândite în comunitățile
de preoți de la Roma și din Seminarul Catolic din Iași.
Competenţe manageriale /
organizative
- activitate managerială în calitate de director al Departamentului de
Teologie Romano Catolică, Facultatea de Teologie Catolică, Iași
- secretar științific al Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași
- activitate de coordonare în calitate de șef la catedra de filosofie și științe
biblice Institutului Teologic Romano Catolic din Iași (2011-2013)
- aptitudini şi competenţe organizatorice dezvoltate în parohii și în Seminar:
organizarea și conducerea grupurilor parohiale; organizarea de evenimente și
activități cu studenții.
- experiență administrativă și managerială în mandatul de paroh în Parohia
romano-catolică din Tg. Frumos (2002-2005)

! organizarea de Simpozioane naționale și internaționale la Institutul Teologic
Romano-Catolic, Iași
! activități de organizare și coordonare în calitate de redactor executiv la
revista „Dialog Teologic”.
! Membru supleant în Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
(2014-2015)
! Membru în Consiliul Facultății de Teologie Romano-Catolică, Iași
! Membru în Consiliul de Administrație al Institutului Teologic Romano
Catolic, Iași
Alte competențe

Permis de conducere

Afilieri

! competențe administrative și cunoștințe în domeniul construcțiilor
dobândite în calitate de coordonator al lucrărilor de construcție la biserica
„Sf. Anton de Padova” din Tg. Frumos
! competențe medii în operarea calculatorului, programele Word și Power
Point.
! categoria B
! Membru în colectivul redacţional al revistei de teologie „Dialog teologic”,
Institutul Teologic Romano Catolic, Iași (din 2011).
! Membru fondator în Departamentul de cercetare biblică al Diecezei romano
catolice de Iași.
! Membru al „Centrului de Studii Biblice” al Universității Babeș-Bolyai de la
Cluj (din 2015).
! Membru al asociației „Uniunea Bibliștilor din România” (din 2015)
! Membru în Comisia de muzică sacră a Diecezei romano-catolice de Iași.
! Membru al Asociației „Pax et Unitas”, Institutul Teologic Romano-Catolic
Franciscan, Roman.
! Membru al Oficiului de Pastorație Biblică al Diecezei romano-catolice de
Iași

Activități didactice

- predarea materiilor: Introducere în Sfânta Scriptură; Mari teme din Noul
Testament; Mari teme din Vechiul Testament; Evangheliile sinoptice;
Literatura Ioanee; Literatura paulină; limba greacă biblică.
- elaborararea de suporturi de curs pentru materiile enunțate mai sus
- prelegeri în calitate de visiting professor la Facultatea de Istorie și Filosofie a
Universității de Stat din Chișinău, Republica Moldova (2015).
- activitate de îndrumare și coordonare a numeroase lucrări de licență și
bacalaureat în teologie
- membru în comisii de examinare pentru definitivarea studiilor de licență și
master.
- coordonare de activități de seminar și stimularea studenților către activități de
cercetare.
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Activități științifice și de
cercetare

Alte activități

Premii și distincții

Data: 15.01.2018

- participare la proiecte de cercetare ale Episcopiei Romano Catolice de Iași:
a) Traducerea Bibliei în limba română după textele originale. Biblia a fost
publicată în anul 2013.
b) Traducerea cărților liturgice și a ritualurilor;
c) Colecția de cântece religioase „Magnificat”.
- coordonarea activităților Departamentului de cercetare al Facultății de
Teologie Romano-Catolică, Iași
- editor executiv al revistei de teologie Dialog Teologic, Iași
- referent științific al editurii Sapientia, Iași
- referent științific al revistei International Letters of Social and Humanistic
Sciences
- organizator și coordonator al Simpozioanelor:
a) „Credință trăită și mărturisită”, ITRC, Iași 2013;
b) „Biserica și trăirile lumii contemporane”, ITRC, Iași 2015.
c) „Genuri literare în Biblie”, ITRC, Iași 2017.
- moderator de lucrări la Simpozioane naționale și internaționale
- participant cu lucrări sau comunicări științifice la manifestări științifice:
a) „Explorări în tradiția biblică românească”, Iași 2011; 2014; 2015;
b) Simpozionul internațional SGEM de la Albena, Bulgaria (2015; 2016) etc.
c) Conferința Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at
Interdisciplinarity, 3rd edition Figures of Migration, Iași 19-26 mai 2016
- autor de cărţi ştiinţifice în domeniul Bibliei și teologiei biblice;
- autor a numeroase articole ştiinţifice publicate în reviste indexate în BDI din
țară și străinătate.
! colaborator la emisiuni radio pe teme religioase (Radio Iași sau Radio
Maria).
! coordonarea activității Oficiului pentru Pastorație biblică al Diecezei
romano-catolice de Iași (2010-2016).
! participare la zile de perfecționare organizate de Facultatea de Teologie
Lateran din Roma (noiembrie 2015)
! activități de formare biblică și spirituală în cadrul Institutului Teologic
Roman-Catolic
! participare cu prelegeri la cursuri de formare biblică pentru laici (formarea
lectorilor în parohii; formare continuă a laicilor)
! conferințe, prelegeri la cursurile de formare pentru preoți.
! Activităţi pastorale în diferite parohii din Germania (dieceza de Passau),
Irlanda (Tralee) şi Anglia (Londra).
! Diploma de excelență conferită de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
pentru rezultate remarcabile în cercetare în anul 2016.
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