
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  SANA DANIEL VASILE 

Adresă Str. Torentului nr. 24, Bl. T18, Ap. 7, cod 450118, Zalău, Sălaj 

Telefoane 0260 661757 Mobil: 0744 986587 
0732 163223 

Fax 0260 661797 

E-mail danvsana@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 16.10.1976 

Sex M 

Domeniul ocupaţional Patrimoniul arheologic, monumente istorice 

Experienţa profesională 
 

 

Perioada  Din august 2002 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert, responsabil cu problemele de patrimoniu arheologic  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- urmărirea respectării autorizaţiei de săpătură arheologica si a 
Regulamentului săpăturilor arheologice in raza teritoriala a 
judeţului Sălaj; 

- avizarea, pe baza referatelor de specialitate, a lucrărilor ce 
urmează sa fie efectuate in zonele cu patrimoniu arheologic 
evidenţiat întâmplător; 

- asigurarea supravegherii de specialitate a lucrărilor la care au 
fost consemnate descoperiri arheologice întâmplătoare, 
declanşând, după caz, procedurile de clasare prevăzute de lege; 

- elaborarea Certificatul de descărcare de sarcina arheologica, în 
cazul cercetărilor arheologice preventive necesitate de 
construcţia de locuinţe private, conform prevederilor legale; 

- constarea contravenţiilor si aplicarea de sancţiuni in cazul 
nerespectării reglementarilor privind protejarea patrimoniului 
arheologic; 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Direcţia pentru Cultură si Patrimoniul Naţional Sălaj,  
P-ţa I. Maniu, nr. 13, Zalău, Sălaj 

Educaţie şi formare  

Educaţie - Facultatea de Istorie si Filologie, Universitatea „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia, specializarea „Istorie veche şi Arheologie”, 
diplomă de licenţă (1998 – 2002); 
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 - Facultatea de Istorie si Filologie, Universitatea „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia”, specializarea „Arheologie Pre şi proto – 
istorică”, diplomă de master (2002 - 2004); 

- Facultatea de Istorie si Filologie, Universitatea „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia, domeniul fundamental - istorie, specializarea 
– arheologie, doctorand în an terminal  

Formare  - curs pentru Permisul european de conducere a computerului 
(ECDL - European Computer Driving License), diplomă de 
absolvire (2006); 

- curs pentru Manager de Proiect, diplomă de absolvire (2008); 
- curs pentru Instruire GIS  (Sistem Informaţional Geografic) si 

GPS, pentru inventarierea şi evidenţa patrimoniului cultural 
imobil, diplomă de absolvire (2008); 

- stagiu de pregătire în Franţa, la Serviciul Regional de 
Arheologie al Provence-Alpes-Côte d’Azur, organizat de 
Ministerul Culturii şi Cultelor din România şi Ministerul 
Culturii şi Comunicaţiilor din Franţa în cadrul unui schimb de 
experienţă, în domeniul arheologiei preventive (2008) 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă 

Limba engleză   B2  B2  B1  B1  A2 

Limba franceză   B1  B1  A2  A2  A2 

Limba maghiară   B1  B1  A2  A2  A2 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin 
experienţa din străinătate; 

- capacitatea de asumarea a responsabilităţilor, dobândită prin 
experienţa în funcţia publică; 

- capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite 
în activitatea curentă; 

- spirit de echipă; 
- capacitatea de comunicare eficientă; 
- capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei 

dobândite. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- spirit organizatoric în rezolvarea problemelor curente; 
- leadership – experienţă dobândită în cadrul participării mele ca 

responsabil de sector pe numeroase şantiere arheologice, 
conducând echipe compuse din 10-20 de persoane 
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Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint);  

- cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator 
(Adobe Illustrator, PhotoShop, CorelDRAW) 

- cunoştinţe elementare ale aplicaţiei software GIS ce permite 
vizualizarea, cartografierea, crearea si analiza datelor geografice
(ArcView) 

 

  
 


