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CURRICULUM VITAE
Dr. Cristian-Anton Găzdac
Nume, prenume: Cristian-Anton Găzdac
Data şi locul naşterii: 17. 01. 1970, Năsăud, jud. BistriŃa-Năsăud, România
Domiciliul actual: Str. Prof. Tudor Ciortea, nr. 1, bl. H, sc. 2, ap. 11, Cluj-Napoca.
FuncŃia: Cercetător ştiinŃific principal III, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei ClujNapoca
Titluri ştiinŃifice: 2002 - Doctor în istorie
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Domeniul de specialitate:
-

Arheologie, numismatică, epigrafie şi istorie romană la Dunărea de Mijloc şi de Jos

-

Tactică şi strategie militară romană, echipamentul militar roman şi funcŃionalitatea sa

Domenii de cercetare:
-

Istorie şi civilizaŃie romană şi dacică

-

Numismatică şi economie antică

-

Politică monetară imperială romană

-

Armament, tehnică şi tactică de luptă

-

RelaŃiile dintre geto-daci şi romani

-

RelaŃiile Imperiului Roman la Dunărea de Mijloc şi de Jos

-

Artefacte romane

-

Strategii defensive şi politici transfrontaliere la Dunărea de Mijloc şi de Jos Formare

profesională:
1995 - absolvent al FacultăŃii de Istorie şi Filozofie, secŃia Istorie din cadrul UniversităŃii "Babeş
Bolyai" Cluj-Napoca, cu lucrarea de diplomă: Cavaleria romană în Dacia romană.
Şef de promoŃie - media generală 10
1996 - absolvent al Programului de Studii Aprofundate (Master), specializarea Antichitate clasică.
Arheologie dacică şi romană, Facultatea de Istorie şi Filosofie, secŃia Istorie din cadrul UniversităŃii
"Babeş Bolyai" Cluj-Napoca, cu lucrarea de diplomă de masterat: CirculaŃia monetară în

principalele aşezări din Dacia romană de la Filip Arabul la Constantin cel Mare.
Şef de promoŃie - media generală 10
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2002 - doctor în istorie, Facultatea de Studii Clasice, Universitatea Oxford, Marea Britanie.
Activitate profesională:
- 1995-1998 profesor de istorie la Liceul teoretic „Brassai Samuel" din Cluj-Napoca.
- 1998-2002 doctorand la forma cu frecvenŃă la Facultatea de Studii Clasice, Universitatea Oxford,
Marea Britanie.
- 2002-prezent - cercetător ştiinŃific principal gr. III la Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al
Academiei Române, Cluj-Napoca

Aptitudini lingvistice:
Engleză: citit - nivel academic (C2), scris - nivel academic (C2); conversaŃie - nivel academic (C2)
Germană: citit - bun (B2), scris - suficient (B1); conversaŃie - bun (B2) Italiană: citit bun (B2), scris - suficient (B1); conversaŃie - bun (B2) Franceză: citit - bun (B2), scris suficient (B1); conversaŃie - bun (B2)

Activitate didactică:
Străinătate: Curs:
2004 - continuă: Numismatică romană, Universitatea din Viena, Parcul Arheologic
Carnuntum, Austria, din 2004-prezent
Prelegeri:
2003

Fort Myers (USA): Archaeology and Communism in Romania, University of Gulf

2004

Padova (Italia): Truth and lie in Roman propaganda. The role of coinage, Universitatea

Padova
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2006

Carnuntum (Austria): Counterfeiting Roman coins, Universitatea Viena - Parcul

Arheologic Carnuntum
2007

Carnuntum (Austria): Coin cleaning and restoration. Basic methods, Universitatea Viena

- Parcul Arheologic Carnuntum
2008

Frankfurt am Main Universitate: The management of monetary crisis in Roman world

2010 Carnuntum (Austria): Coins in archaeological context. The case of a district from
Carnuntum, Universitatea Viena - Parcul Arheologic Carnuntum

În Ńară:
5
Cursuri:
2009 — prezent "Falsuri şi contrafaceri în domeniul patrimoniului", Universitatea "BabeşBolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie
2010 - prezent "Numismatică şi economie romană", Universitatea "Babeş- Bolyai" ClujNapoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie
2010 - prezent "Managementul conflictului militar în antichitate", Universitatea "BabeşBolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Prelegeri:
2005 Cluj-Napoca: Carnuntum - Redatarea monumentului „Heidentor"
Universitatea "Babeş- Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filozofie

2010 Cluj-Napoca: Arheologie şi management - Parcul arheologic Carnuntum,
Austria, Universitatea "Babeş- Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie
Activitate arheoloogică: Străinătate:
Parcul Arheologic Carnuntum - Membru echipa de cercetare şi managerială (1995 - prezent)
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În tară:
5

Ulpia Traiana Sarmizegetusa - 1991 - 2001
Suceag - 1991
Roşia Montană - 2002
Porolissum - 2006-2009
Polus Center - 2007

Premii şi distinctii
2001 - Premiul „Barclay Head" al UniversităŃii Oxford, pentru studiul „Fenomene generale şi specifice
ale circulaŃiei monetare Academiei Române "

Competente şi aptitudini ştiintifice şi manageriale:
Specialist în arheologia şi istoria civilizaŃiei romane din spaŃiul Dunării de Mijloc şi de Jos Specialist în
domeniul armamentului şi artei militare romane
Expert Ministerul Culturii şi Cultelor bunuri arheologice şi istoric-documentare (atestat nr. 549)
Arheolog expert (atestat nr. 155-E) Coordonator de proiecte ştiinŃifice
Membru echipa de management cultural al Parcului Arheologic Carnuntum - Austria.

CompetenŃe şi abilităŃi sociale
Un bun spirit de echipă dezvoltat în cadrul echipelor de cercetare, şi a campaniilor arheologice; a
echipelor de fotbal şi vâslit.
Bune capacităŃi de comunicare, adaptabilitate, socializare şi muncă datorită experienŃei avute ca
doctorand al UniversităŃii Oxford

CompetenŃe şi aptitudini organizatorice
Am deŃinut diverse poziŃii de conducere ca: preşedinte al clubului doctoranzilor la colegiul
Merton din Oxford - 2000;
Preşedintele Cercului StudenŃesc de Istorie Veche şi Arheologie Cluj-Napoca - 1992-1995;
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Vicepreşedinte al SocietăŃii StudenŃeşti "Petru Maior" Cluj-Napoca - 1993-1995; Antrenorjucător al echipei de fotbal a colegiului Merton Oxford 1999-2001;
Atât spiritul organizatoric cât şi capacităŃile de manageriat le-am demonstrat ca director de grant
de cercetare şi ca organizator de sesiuni ştiinŃifice de comunicări şi expoziŃii (în Ńară şi străinătate)

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare a calculatorului:
CunoştinŃe foarte bune de operare în sistemele Windows, Apple şi Linux, precum şi utilizarea
programelor gen Office (toate versiunile), Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, AutoCAD,
programe de editare video şi audio etc.

Alte competenŃe şi aptitudini:
Cântat la chitară; dansul (diverse stiluri); fotbalul (fost jucător profesionist), tenis de masă (de
plăcere), şah (de plăcere), vâslit (tradiŃie de Oxford), concursurile de cultură generală.

AsociaŃii academice şi culturale de prestigiu
European Archaeological Society Romanian
Numismatic Society Hungarian Numismatic Society
American Biographical Institute (consilier)
Anexe Vezi lista publicaŃiilor, burse şi stagii de cercetare, adeverinŃe, copii după diplome şi premii
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