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Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume  
Bărbulescu Constantin 

Adresă(e) Sat Feiurdeni, comuna Chinteni, strada Principală, nr. 368, judeŃul Cluj, Romania 

Telefon(oane)  Mobil: 0746 251848  

Fax(uri) - 

E-mail(uri) barbulescuco@yahoo.fr 
  

NaŃionalitate(-tăŃi) română 
  

Data naşterii 4.12.1969 
  

Sex Masculin 
  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada Februarie 2003-aprilie 2011 
Lector in cadrul Catedrei de Istorie Modernă a FacultăŃii de Istorie şi Filosofie a UniversităŃii „Babeş-
Bolyai”, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca 
Activitate didactică, activitate de cercetare, gestionar. 
 
Februarie 2001-februarie 2003 
Asistent in cadrul Catedrei de Istorie Modernă a FacultăŃii de Istorie şi Filosofie a UniversităŃii „Babeş-
Bolyai”, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca 
Activitate didactică, activitate de cercetare, gestionar. 
 
 
August 1994 – februarie 2001 
Muzeograf în cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Strada Memorandumului, nr. 21, Cluj-
Napoca 
Activitate de cercetare, activitate de muzeografie. 
 

FuncŃia sau postul ocupat  

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate  
  

EducaŃie şi formare Aprilie 2007-februarie 2011 
Doctorat internaŃional coordonat de Universita degli Studi di Perugia, Italia, în cotutelă cu SNSPA, 
Bucureşti;  
Doctor in „Antropologia e Etnologia” (Perugia), doctor în Sociologie (SNSPA)- susŃinerea publică la 24 
februarie 2011 (Perugia). 
 
Aprilie 1995-decembrie 2003 
Doctorat in Istorie obŃinut la Facultatea de Istorie şi Filosofie a UniversităŃii „Babeş-Bolyai”;  
Doctor în istorie 
 
Octombrie 1989-iunie 1994 
Student al FacultăŃii de Istorie şi Filosofie a UniversităŃii „Babeş-Bolyai”;  
LicenŃiat în istorie 

  

Perioada  
MenŃionaŃi separat fiecare forma de învăŃământ şi program de formare profesională absolvite, 
începând cu cel mai recent. (vezi instrucŃiunile) 
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Calificarea / diploma obŃinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

(rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaŃie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  C2 Foarte bine C2 Foarte bine C1 Foarte bine C1 Foarte bine C1 Foarte bine 

Engleză  A1 Satisfăcător A1 Satisfăcător A1 Satisfăcător A1 Satisfăcător A1 Satisfăcător 

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

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale DescrieŃi aceste competenŃe şi indicaŃi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucŃiunile) 

  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

ComptenŃe manageriale dobândite în calitate de director de propiecte finanŃate de CNCSIS, 
responsabil cu practica, tutore-expert în cadrul programelor de conversie profesională 

  

CompetenŃe şi aptitudini tehnice DescrieŃi aceste competenŃe şi indicaŃi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucŃiunile) 

  

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

DescrieŃi aceste competenŃe şi indicaŃi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucŃiunile) 

  

CompetenŃe şi aptitudini artistice DescrieŃi aceste competenŃe şi indicaŃi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucŃiunile) 

  

Alte competenŃe şi aptitudini DescrieŃi aceste competenŃe şi indicaŃi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucŃiunile) 

  

Permis(e) de conducere Permis auto categoria B 
  

InformaŃii suplimentare IncludeŃi aici orice alte informaŃii utile, care nu au fost menŃionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinŃe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

Anexe EnumeraŃi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

 
 
 
 

  10.04.2013          Semnătura, 


