
 
 
 
 

 
Curriculum Vitae 

INFORMAŢII PERSONALE  
Nume, prenume Draşovean, Florin 
Adresă str. Cezar Bolliac, nr. 31, ap. 1, 300236-Timişoara, România 
Telefon 0722 373259 
Fax - 
E-mail fdrasovean2000@yahoo.com 
Naţionalitate română 
Data naşterii  14 august 1955 

 
 

EXPERIENŢĂ  
PROFESIONALĂ 
 

-2013-prezent 
  -Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
  - Profesor universitar asociat 
   -Activitate didactică şi conducere teze de doctorat în domeniul 
arheologiei preistorice.  
 
-2008-2013 
   -Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
   -Activitate didactică, Facultatea de Istorie şi Filologie, Secţia de Istorie 
   -Profesor universitar asociat 
   -Activitate didactică şi conducere teze de doctorat în domeniul 
arheologiei preistorice.  
 
-1998-2003 
   -Universitatea Banatului, Timişoara 
   -activitate didactică, Facultatea de Istorie   
   -1998-2001, conferenţiar universitar 
   -2001-2003, profesor universitar asociat 
   -activitate didactică şi de îndrumare practică în istorie veche şi 
arheologie. 
 
 -1984- prezent  
   -Muzeul Banatului, p-ţa Huniade nr. 1, 300002 Timişoara. 
   -activitate de cercetare, muzeografie. Secţia de Arheologie 
   -1997- prezent, cercetător ştiinţific I 
   -1995-1997, cercetător ştiinţific II 
   -1984-1995, muzeograf-arheolog 
   -efectuarea de cercetări arheologice sistematice şi de salvare, 
clasarea, prelucrarea şi valorificarea ştiintifică şi expoziţională a 
rezultatelor obţinute prin cercetare. 
    
-1980-1984 
   -Şcoala generală nr. 9, Hunedoara. 
   -activitate didactică 
   -profesor titular 
   -activitate instructiv-educativă cu elevii, predat istoria la clasele V-VIII 
    
 
-1974-1976 
   -Liceul Industrial nr. 1, Hunedoara 
   -activitate didactică 



   -pedagog 
   -activitate educativă cu elevii interni din clasele IX-XII. 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
-2009 
   -Freie Universität Berlin, Institut für Praehistorische Archäologie. 
   -arheologie preistorică, mi-am perfecţionat şi completat cunoştinţele în 
domeniul neoliticului din Europa 
   -DAAD, bursă de studiu post doctorală 
 
-2003 
   -Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Institut für Ur-und 
Frühgeschichte 
   -arheologie preistorică, mi-am îmbogăţit cunoştinţele despre neoliticul 
din Balcani 
   -DAAD, bursă de studiu post doctorală. 
 
-2000 
   - University of East Anglia, bursier Paul Getty 
 
-1997 
   -Bursier Paul Getty, cu tema Art and Black Magic in the Vinca Culture 
 
-1994 
   -Institutul Român de Tracologie Bucureşti 
   -studiat neoliticul târziu din Banat 
   -diploma de Doctor în domeniul Istorie 
 
-1976-1980 
   -Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi 

Filosofie, specializarea istorie şi  filosofie. 
   -licenţiat în istorie şi filosofie 
   -calificare universitară cu diplomă de studii 
 
-1970-1974 
   -Liceul Teoretic nr. 1, Hunedoara 
   -studii medii cu diplomă de bacalaureat 
 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
PERSONALE  

 

Limba maternă Limba română 

Limbi străine cunoscute Limba engleză: scris citit, vorbit –foarte bine 
Limba franceză: scris, citit, vorbit- bine 
Limba germană: vorbit, citit – slab 
Limba sârbă: citit -slab 

 
 
Aptitudini şi competenţe 
artistice 

 
 
Pictură la nivel de amator, pasiune dobândită în liceu şi pe care am 
continuat să o practic ca exerciţiu al spiritului şi pentru deconectare 

 
Aptitudini şi competenţe 
sociale 
 

 
-1984-prezent 
   A. Organizator de evenimente expoziţionale: 
   1. Organizat peste 20 de expoziţii temporare şi expoziţia de bază a 
sanctuarului neolitic de la Parţa. 
   2. Organizat în anul 2008, în calitate de membru al Comitetului 
Naţional de Organizare, expoziţia A l'aube de la civilisation. Le 
neolithique en Roumanie.  



 
   
  B. Conferinţe despre realizările profesionale: 
   -1992: Universitatea din Heidelberg. 
   -1993: Universitatea din Novi Sad. 
   -1994: Universitea din Budapesta si Universitatea din Szeged. 
   -2000: University of East Anglia, Norwich, Marea Britanie. 
   -2001: Ohio State University, SUA. 
   -2002: Universităţile din Heidelberg, Szeged şi Budapesta. 
   -2007: Deutsches Archäologisches Institut, Berlin, Germania. 
   -2009: Freie Universitaet Berlin 
 
   C. Membru al unor organizaţii profesionale şi ştiinţifice: 
   1991 
   Membru fondator al Asociaţiei Muzeografilor din Banat 
   1995 
   Membru fondator al Asociaţiei Europene a Arheologilor. 
   1997-prezent 
   Membru a Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Pre şi Protoistorice. 
   2001-2011 
   Membru al Comisiei Naţionale de Arheologie. 
   2003-prezent 
   Membru "colaborator in research" al Muzeului de Antropologie a 
Universităţii Michigan (SUA). 
   2004-prezent 
   Membru al Research Board of Advisors of American Biographical 
Institute. 
  -2012-prezent 
   Membru corespondent al Institutului German de Arheologie 
  

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

-1980-prezent, 
   A. Ocupat următoarele funcţii administrative: 
   - 2011-2012, directorul Școlii Doctorale de Istorie a Universității 1 
Decembrie 1918” Alba Iulia 
   -1998-2002,  decan al Facultăţii de Istorie al Universităţii Banatului din 
Timişoara 
   -1996-2001, director al Muzeului Banatului Timişoara 
   -1992-1993, director adjunct a Muzeului Banatului Timişoara 
   -1983-1984, director adjunct al Şcolii generale nr. 9 din Hunedoara. 
  
  B. Coordonat următoarele proiecte de cercetare:  
   1. Cercetări arheologice sistematice, în peste 50 de campanii anuale, 
în locuirile preistorice de la Uivar, Sânandrei, Foeni, Hunedoara, Mintia, 
Parţa, Hodoni, Satchinez, Româneşti, Şipet. 
   2. Coordonat în anul 2003 cercetările arheologice de salvare de la 
Dumbrăviţa la DN 6- varianta ocolitoare Timişoara, km. 549+076  DN 
69, km. 6+430. 
   3. Coordonat în anul 2006 cercetările arheologice de salvare din 
centrul istoric al Timişoarei, proiect reabilitare linii de tramvai. 
   4. Coordonat în anul 2008 cercetările arheologice de salvare de la 
Lugoj la "Varianta ocolitoare rutieră a municipiului Lugoj". 
   5. Coordonat în anul 2010 cercetările arheologice preventive pe 
tronsonul autostrăzii Arad-Timișoara. 
   6. Cercetări arheologice de suprafaţă pe aproape 1/4 din suprafaţa 
judeţului Timiş. 
        
   C. Coordonez următoarele proiecte de cercetare internaţionale: 
   1. Proiectul româno-german de la Uivar 
   2. proiectul româno-american de la Pecica  
 



   D. Organizat următoarele evenimente ştiinţifice: 
   1. Organizator al simpozioanelor internaţionale dedicate culturii Vinča 
în anii 1991, 1995, 1997, 1998 şi a simpozionului dedicat prezentării 
rezultatelor cercetărilor din domeniul neoliticului în ultimul deceniu din 
Balcani (2007 și 2011). 
   2. Membru în Comitetul ştiinţific de organizare al celui de-al V-lea 
Congres de arheologie româno-elveţian: "L'habitat néolithique le long du 
Danube, des Alpes á la Mer Noire", Olten, Elveţia, 2008. 
 
   E. Coordonator sau membru al unor colective editoriale: 
    -1991-1995, secretar de redacţie al anuarului Muzeului Banatului din 
Timişoara, Analelor Banatului, seria Arheologie-Istorie. 
    -1996-2001, editor coordonator general al publicaţiilor Analele 
Banatului, seriile Istorie-Arheologie, Artă, Etnografie. 
   -1996-prezent, fondator al seriei de monografii a Muzeului Banatului 
intitulată Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica şi editor a 
peste 55 de volume din această serie. 
   -2002-prezent, membru al colegiului de redacţie al revistei 
Patrimonium Banaticum. 
   -2005-2017, redactor şef la Analele Banatului, seria Arheologie-
Istorie, , publicaţie acreditată din anul 2007 de CNCSIS la categoria B. 
   -2008-2013, membru al colegiului editorial al revistei Annales 
Universitatis Apulensis a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. 
  -2013-prezent, membru al colegiului de redacţie al revistei Cercetări 
Arheologice. 

 
Aptitudini şi competenţe 
tehnice 

Cunoştiinţe de utilizare PC, aparat de fotografiat clasic şi digital, teodolit 
şi staţie totală, GPS- la nivel de bine 

 
Permis de conducere 

 
Nu am 

Alte aptitudini şi 
competenţe 

  

 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

 
 
Persoane care pot da referinţe: 
-Prof. Dr. Wolfram Gottfried Kurt Schier, Freie Universität Berlin, 
Institut für Praehistorische Archäologie, Germania   
-Prof. Dr. Joseph Maran, Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, 
Institut für Ur-und Frühgeschichte, Germania.  
-Prof. Dr.  Alex W. Barker, Missouri University, SUA.  
-Prof. Dr. Alex Bayliss, Enghish Heritage, Anglia. 
-Prof. Dr. Pal Raczky, Lorand Eötvos University, Budapesta, Ungaria. 

 

http://www.muzeulbanatului.ro/istorie/publicatii/ab.htm
http://www.muzeulbanatului.ro/istorie/publicatii/ab.htm
http://www.muzeulbanatului.ro/istorie/publicatii/bhab.htm
http://www.muzeulbanatului.ro/istorie/publicatii/ab.htm

