
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  
Nume / Prenume POPA CRISTIAN IOAN 

Adresă(e) Str. Ştefan cel Mare, nr. 2, bl. 39B, sc. B, ap. 17, Cugir, Romania 
 

Telefon(oane) Mobil: 0745594065 
 

  

Fax(uri)  
E-mail(uri) cristi72popa@yaho.com; cristian.popa@uab.ro  

 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 13.09.1972 
  

Sex Masculin 
  
Locul de muncă vizat / Domeniul 

ocupaţional 
Cadru didactic - lector universitar 
 

  
Experienţa profesională  

  
Perioada - 2013-2015 – membru în grantul „Viaţa în aşezările de tip tell ale epocii bronzului. Studiu de 

arheologie a aşezărilor de la graniţa estică a Bazinului Carpatic” 
- 2004-2015 – lector universitar, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de 
Istorie şi Filologie 
- 2002-2004 – asistent universitar, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea 
de Istorie şi Filologie 
- 1999-2002 – preparator universitar, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea 
de Istorie şi Filologie 
- 1997-1999 – muzeograf, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva 

Funcţia sau postul ocupat - 2011-2012 – coordonare Institutul de Arheologie Sistemtică „Iuliu Paul”, Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia 
- lector universitar 
- asistent universitar 
- preparator universitar 
- muzeograf 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- coordonare activitate arheologie 
- coordonare activitate Intitutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul” 
- coordonarea lucrări de licenţă şi masterat 
- activitatea didactică şi de cercetare 
- cercetare arheologică de teren 
- practică de specialitate 
- întocmirea de dosare de acreditare 
- întocmirea fişelor analitice de evidenţă pentru obiectele de patrimoniu din colecţiile 
muzeale; 
- elaborarea tematicilor pentru organizarea de expoziţii muzeale permanente sau temporare; 
- efectuarea de ghidaje de specialitate  pentru grupurile de vizitatori; 
- publicarea de studii şi lucrări de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, str. Nicolae Iorga, nr. 11-13. 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activitate didactică şi de cercetare 

  
Educaţie şi formare  

  
Perioada - 1999-2009 – Doctorat, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi 

Arheologie, domeniu ştiinţe umaniste 
- 1998-1999 – Master, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, 
specializarea arheologie pre- şi protoistorică. 
- 1993-1997 – Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, 
specializarea istorie-arheologie 
- 1986-1990 – Liceul Industrial nr. 1 (ulterior Colegiul „David Prodan”) Cugir 

Calificarea / diploma obţinută - diplomă de doctorat 
- diplomă de masterat 
- diplomă de licenţă 
- diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- arheologie, istorie veche, medie, modernă şi contemporană, antropologie, etnologie, ştiinţe 
auxiliare 
- istorie veche şi arheologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- Lector universitar 

  
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

  
Limba(i) maternă(e) Română 

 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză 
Engleză 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 
Limba engleză   Satisfăcător  Bine  Satisfăcător  Satisfăcător  Bine 
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  
Competenţe şi abilităţi sociale - Abilităţi de comunicare la toate nivelurile; 

- Capacitate bună în ceea ce priveşte munca în echipă; 
  - Comunicare excelentă în relaţiile cu studenţii; 

  
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
Abilităţi de execuţie, de organizare şi coordonare; 
Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei, competenţe organizatorice bune 
obţinute în urma colaborărilor cu numeroase persoane din domeniul universitar şi muzeistic, 
în organizarea de campanii de cercetări arheologice, sesiuni de comunicări ştiinţifice, editare 
lucrări de specialitate. 
 

  
Competenţe şi aptitudini tehnice Nivel bun 

  
Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 
Aptitudini de utilizare PC la nivel avansat pentru diverse pachete de programe: Microsoft 
Office; Adobe Photoshop, Power Point etc. 

  
Competenţe şi aptitudini artistice Desen tehnic şi artistic, poezii 

  
Alte competenţe şi aptitudini Aptitudini culturale şi sportive 

  
Permis(e) de conducere Categoria B, obţinut în anul 2002 

  
Informaţii suplimentare  

  
Anexe Lista publicaţiilor, cursuri, seminarii, conferinţe, prelegeri, alte activităţi ştiinţifice 

 
 


