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Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  DAMIAN Paul Cristian 

Adresa de reședință   --- 

Telefon acasă  --- Mobil personal  0744 688 152 

E-mail personal  pauldamian60@gmail.com  

Adresa instituţională  Muzeul Naţional de Istorie a României  

Calea Victoriei nr. 12, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030026 

Telefon serviciu  021 – 311 33 56 (secretariat) 

021 – 315 82 07 (secretariat) 

Mobil serviciu --- --- --- 

 

Cetăţenia  română  Data naşterii 28.01.1960  Sex masculin 

Starea civilă  căsătorit       

 

Perioada  1998 – prezent 

Locul de muncă / 

 Aria ocupaţională 

 MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI 

muzeograf / director adjunct / cercetător științific (din 12 martie 2004, director 

adjunct științific și până în iunie 2019 director adjunct / cercetător științific gr. II, 

respectiv din 2007 cercetător științific gr. I) 

patrimoniul cultural naţional – arheologie / istorie veche / numismatică 

Experienţa profesională 

Perioada  2019 (iulie) – prezent  

Funcţia sau postul ocupat  cercetător științific gr. I 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 coordonare managerială a unor proiecte de cercetare arheologică preventivă; 

documentare şi cercetare în domeniile istorie veche și arheologie, muzeologie, 

management cultural, consultanţă de specialitate în domeniul protejării 

patrimoniului cultural naţional – arheologie şi situri arheologie 

efectuarea de cercetări arheologice de teren (sistematice și preventive) 

elaborare documentații de specialitate 

 

Perioada  1998 – 2019 (iunie)  

Funcţia sau postul ocupat  director adjunct (din 12 martie 2004, director adjunct științific / cercetător științific 

gr. II, respectiv din 2007 cercetător științific gr. I) 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 coordonarea secțiilor de specialitate ale muzeului (Arheologie, Arheologie 

Preventivă, Istorie, Cabinet Numismatic și Tezaur Istoric) cf. ROF MNIR 

coordonare managerială a unor proiecte de cercetare arheologică preventivă 

documentare şi cercetare în domeniile istorie veche și arheologie, muzeologie, 

management cultural, consultanţă de specialitate în domeniul protejării 

patrimoniului cultural naţional – arheologie şi situri arheologie 

mailto:pauldamian60@gmail.com
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efectuarea de cercetări arheologice de teren (sistematice și preventive) 

elaborare documentații de specialitate 

 

Denumirea instituţiei 

angajatoare 

 MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 cercetarea, protejarea, evidența și valorificarea patrimoniul cultural național – 

domeniile arheologie, istorie veche și muzeologie 

Perioada  1995 – 1998  

Funcţia sau postul ocupat  șef secție (Secția Arheologie Preventivă) 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 coordonare managerială a unor proiecte de cercetare arheologică preventivă 

documentare şi cercetare în domeniile istorie veche și arheologie, muzeologie 

efectuarea de cercetări arheologice de teren (sistematice și preventive) 

Denumirea instituţiei 

angajatoare 

 MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 cercetarea, protejarea, evidența și valorificarea patrimoniul cultural național – 

domeniile arheologie, istorie veche și muzeologie  

Perioada  1989 – 1995  

Funcţia sau postul ocupat  muzeograf arheolog  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 documentare şi cercetare în domeniile istorie veche și arheologie, muzeologie 

efectuarea de cercetări arheologice de teren (sistematice și preventive) 

Denumirea instituţiei 

angajatoare 

 MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI, BUCUREŞTI 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 cercetarea, protejarea, evidența și valorificarea patrimoniul cultural național – 

domeniile arheologie, istorie veche și muzeologie 

 

Perioada  1987 – 1989  

Funcţia sau postul ocupat  muzeograf arheolog 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 documentare şi cercetare în domeniile istorie veche și arheologie, muzeologie 

efectuarea de cercetări arheologice de teren (sistematice și preventive) 

Denumirea instituţiei 

angajatoare  

 MUZEUL DUNĂRII DE JOS – CĂLĂRAȘI 

 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

 cercetarea, protejarea, evidența și valorificarea patrimoniul cultural național – 

domeniile arheologie, istorie veche și muzeologie 

   

Perioada  1984 – 1987 

Funcția sau postul ocupat  profesor de istorie 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 predare lecții istorie conform programei școlare 

Denumirea instituţiei 

angajatoare 

 ȘCOALA GENERALĂ VLĂDENI (JUD. IALOMIȚA) 

 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

 sistemul public de dînvățământ – ciclul secundar (gimnazial) 
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Educație şi formare 

 

Perioada  1994/1995–2002 (* susţinerea publică a tezei de doctorat în aprilie 2002) 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 Doctor în Istorie 

Domenii principale studiate 

/ competenţe dobândite 

 Istorie, arheologie  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

 UNIVERSITATEA BUCUREȘTI – FACULTATEA DE ISTORIE 

Perioada  1980–1984 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 Licenţiată în istorie 

Domenii principale studiate 

/ competenţe dobândite 

 Istorie veche şi arheologie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

 UNIVERSITATEA BUCUREŞTI – FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE 

 

Perioada  1975–1979 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 studii liceale şi bacalaureat 

Domenii principale studiate 

/ competenţe dobândite 

 Profil matematică – fizică / bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 LICEUL „ION MINULESCU” SLATINA (JUD. OLT) 

Perioada  1967–1975 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 studii generale şi gimnaziale 

Domenii principale studiate 

/ competenţe dobândite 

  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

 ŞCOALA GENERALĂ SPINENI (JUD. OLT) 

 

 Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba maternă  română 

 Limbi străine cunoscute 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

 

engleză  B
1 

Utilizator 
independe

nt 

B
1 

Utilizator 
independen

t 

A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

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

  Înţelegere Vorbire Scriere 
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  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

 

franceză  B
1 

Utilizator 
independen

t 

B
1 

Utilizator 
independen

t 

B
1 

Utilizator 
independen

t 

B
1 

Utilizator 
independen

t 

A
1 

Utilizator 
elementar 

 
 
 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

 spirit de echipă, capacitate de adaptare, comunicare, seriozitate, capacitate de 

asimilare de noi informații, competențe dobândite în urma realizării 

numeroaselor proiecte de grup în cadrul activităților de la locul de muncă, în 

cadrul numeroaselor evenimente culturale și sociale la care am participat 

(întâlniri, vernisaje, reuniuni de lucru, conferințe, interviuri, negocieri contracte 

etc.) 

   

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

  abilităti de leadership, capacitate de sinteză și analiză, capacități 

decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare 

 capacitatea de a lua decizii în condiții de stres și de a respecta termene 

limită 

 capacitate de analiză a sarcinilor și distribuirea responsabilităților în echipa 

de lucru 

 capacitate de evaluare a abilităților profesionale ale subalternilor 

 spirit analitic  

 monitorizarea activităților și sarcinilor de lucru ale echipei  

 capacitate de autoperfecționare  

 spirit organizatoric foarte bine dezvoltat îndeplinind funcţia director, 

manager / responsabil de proiect 

 managementul resurselor (financiare, umane etc.), managementul 

proiectelor 

 capacitate de proiecţie şi planificare 

 organizarea şi coordonarea unor colective şi departamente 

 

   

Competenţe şi 

cunoștințe de utilizare a 

calculatorului 

 utilizator al programelor din pachetul software Microsoft Office: Word, Excel, Power 

Point 

   

Alte competenţe 

relevante 

 

  

 editor de volume ştiinţifice  

 referent comisii de doctorat (specializarea Istorie Veche – Arheologie) 

 membru în comisii de concurs pentru ocupare posturi în muzee naționale – 

cercetător științific 
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Informații 

suplimentare 

   

Expertiză 

profesională atestată 

 o fost membru al Comisiei Naționale de Arheologie (1999 – 2016) 

o arheolog expert înscris în Registrul Arheologilor 

o expert atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru bunuri mobile de 

patrimoniu cultural naţional – epoca romană 

o manager cultural atestat (curs de formare profesională organizat de 

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură – certificat de absolvire 

recunoscut la nivel naţional de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale) 

 

 

Afiliere profesională 

 o membru al Societăţii Arheologice din România (SAR) 

o membru al Asociaţiei Române de Arheologie (ARA) 

 

Programe / stagii de 

formare profesională 

 o 1992 – stagiu de formare și documentare referitor la arheologia preventivă 

organizat de Ministerul Culturii din Franţa  

 

   

Activitate în cadrul 
proiectelor 

 – Programul Naţional de Cercetare Arheologică „Autostrada” (2010 – prezent) 

– responsabil ştiinţific, coordonator al lucrărilor arheologice pe diverse 

tronsoane;  

– coordonator al Proiectului de Cercetare Arheologică şi Interdisciplinară 

„Auraria Daco-Romana” (2007 – prezent);  

– coordonator (director de proiect) al Proiectului de tip PNCDI „STRATEG – 

Strategii defensive şi politici transfrontaliere. Integrarea spaţiului Dunării de 

Jos în civilizaţia romană” (2007–2010);  

– coordonator al Grupului operativ de coordonare al Programului Naţional de 

Cercetare Arheologică „Autostrada Transilvania” (2004–2010);  

– coordonator al Programului Naţional de Cercetare Arheologică „Alburnus 

Maior” (2001–2006), program distins cu premiul Constantin şi Hadrian 

Daicoviciu al Ministerului Culturii şi Cultelor (2002); 

– membru în echipa proiectului european „Danube’s Archaeological e-

Landscapes” (2019–2021). 

 
 

Activitate de 

cercetare arheologică 

pe teren 

  

Cercetări arheologice cu caracter programat (șantiere arheologice 

sistematice) 

 1985–prezent – Nufăru, jud. Tulcea (membru în colectivul de cercetare); 

 1988–1996, 2001–2010 – Căscioarele, jud. Călărași (membru în colectivul 
de cercetare); 

 1990–2001 – Hârșova [Carsium], jud. Constanța (membru în colectivul de 
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cercetare); 

 1992–prezent – Ostrov [Durostorum], jud. Constanţa (membru în colectivul 
de cercetare/responsabil ştiinţific); 

 2000–2010, 2013, 2014, 2016–2019, 2021 – Istria [Histria], jud. Constanţa 
(membru în colectivul de cercetare); 

 2012 – Roşia Montană [Alburnus Maior] – galeria Cătălina-Monuleşti, com. 
Roşia Montană, jud. Alba (responsabil ştiinţific). 

 

Cercetări arheologice (șantiere) de salvare / preventive (selectiv) 

 participant la săpăturile arheologice de salvare desfăşurate pe şantierele de 

la Curcani, jud. Călăraşi (1987); Budeşti, jud. Călăraşi (1988); Luica, jud. 

Călăraşi (1988); Feldioara, jud. Braşov (1989–1990); Copăceni, jud. Vâlcea 

(1989–1990); Lilieci, jud. Ialomiţa (1994); Stoicăneşti, jud. Olt (1995); 

 1991–1993 – coordonator al săpăturilor arheologice de salvare de pe traseul 

viitoarei autostrăzi A2 Bucureşti – Constanţa, tronsonul Bucureşti – 

Fundulea;  

 2001–2007 – Roşia Montană [Alburnus Maior] – punctele Hop, Hăbad, Valea 

Nanului, Tăul Corna, Tăul Găuri, Tăul Secuilor, Ţarina, Orlea, Jig, Cârnic, 

com. Roşia Montană, jud. Alba (coordonarea proiectului de cercetare 

arheologică / responsabil ştiinţific); 

 2005, 2006 – Bucium Şasa – masivele Rodu şi Frasin, jud. Alba (membru în 

colectivul de cercetare); 

 2007 – Sălard – Valea Şişterei, jud. Bihor (traseul viitoarei autostrăzi 

Transilvania), (coordonarea proiectului de cercetare arheologică / 

responsabil ştiinţific); 

 2007, 2008 – Sârbi – Fegernicul Nou, jud. Bihor (traseul viitoarei autostrăzi 

Transilvania), (coordonarea proiectului de cercetare arheologică / 

responsabil ştiinţific); 

 2008 – Baloteşti, punct Flower City, jud. Ilfov (responsabil ştiinţific); 

 2008 – cartier Dămăroaia, str. Coralilor, mun. București (responsabil 

ştiinţific); 

 2008, 2013 – cartier Băneasa, str. Gârlei, mun. București (responsabil 

ştiinţific); 

 2009–2011 – Creţuleasca, com. Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov – cercetare 

arheologică preventivă pe traseul autostrăzii A3: Bucureşti – Braşov, tronson 

Bucureşti – Moara Vlăsiei (responsabil ştiinţific); 

 2011 – Roşia Montană [Alburnus Maior] – galeria Cătălina-Monuleşti, com. 

Roşia Montană, jud. Alba (responsabil ştiinţific) – evaluare de teren; 

 2011 – Autostrada A1: Orăştie – Sibiu, loturile nr. 1–4; Varianta de ocolire 

Deva – Orăștie (coordonarea proiectului de cercetare arheologică / 

responsabil ştiinţific) – evaluare de teren 

 2011 – Varianta de ocolire Deva – Orăștie, siturile Gelmar și Pricaz (jud. 

Hunedoara) (coordonarea proiectului de cercetare arheologică / responsabil 

ştiinţific);  

 2012 – Autostrada A1: Orăştie – Sibiu, lot 1: Orăştie – Sebeș, sit nr. 1: 
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Romos – Valea Vaideilor, sit nr. 4: Şibot 2 – Cânepişte, sit nr. 8: Tărtăria 2 – 

Podu Tărtăriei est, sit nr. 9: Pianu de Jos 1 – Lunca Pârâului (responsabil 

ştiinţific); 

 2014 – Autostrada A10: Sebeș – Turda, lot 4: Orăştie – Sebeș, Dumbrava 2; 

Măhăceni1, Măhăceni 2, Stejeriș 1 (coordonarea proiectului de cercetare 

arheologică / responsabil ştiinţific); 

 2018–2019 – Situl arheologic Galați – Barboși (străzile Castrul Roman și 

Lunca Siretului) / proiect de reabilitare a rețelei de apă și canal (coordonarea 

cercetărilor arheologice / responsabil ştiinţific); 

 2020–2021 – Autostrada A0: Autostrada de Centură București km 0+000-

100+765, Lotul 3: Sector 1. km 85+300-100+765 (aferent Centura Sud) și 

Sector 2. km 0+000-2+500 (aferent Centura Nord) / coordonarea proiectului 

de cercetare arheologică / responsabil ştiinţific: diagnostic arheologic intrusiv 

(2020) și cercetare arheologică preventivă (2021)  
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Activitate 

expoziţională 

 (selectiv ultimii 20 ani): 

 Expoziţia „Programul Naţional de Cercetare Alburnus Maior” (2001), 

organizată la Sinaia, Muzeul Naţional Peleş, februarie–martie 2002 (curator); 

 Expoziţia „Programul Naţional de Cercetare Alburnus Maior” (2001–2002), 

organizată la Bucureşti, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, februarie–

martie 2003 (curator); 

 Expoziţia „Programul Naţional de Cercetare Alburnus Maior” (2001–2003), 

organizată la Roşia Montană, Centrul de Informare, iulie 2004 (curator); 

 Expoziţia internațională „Dacia Augusti Provincia”, organizată la Bucureşti, 

Muzeul Naţional de Istorie a României, octombrie 2006 – ianuarie 2007 

(curator); 

 Expoziţia „O istorie în cretă. Complexul rupestru de la Murfatlar – Basarabi”, 

organizată la Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a României, decembrie 

2007 – februarie 2008 (curator) ; 

 Expoziţia internaţională „Aurul antic al României” / „Gli ori antichi della 

Romania”, organizată de MNIR şi Museo dei Fori Imperiali (Roma, Italia), în 

perioada decembrie 2010 – aprilie 2011 (membru în comitetul de organizare). 

 
Participarea la sesiuni 
ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale / 
Comunicări ştiinţifice 

  

 peste 60 de participări la sesiuni / conferințe naționale (lista detaliată a acestora 

poate fi transmisă la cerere) 

 peste 60 de participări la sesiuni / conferințe internaționale (lista detaliată a 

acestora poate fi transmisă la cerere) 

 
 

 
Publicaţii 

  
 
Volume 
1. Aşezări din zona Căscioarele-Greaca-Prundu – mileniile I î.Hr – I d.Hr., Brăila, 

1996 (co-editor, co-autor) 

2. Geto-dacii în configuraţia demografică a Daciei romane, publicație on-line pe site-

ul www.mnir.ro, 2002 (autor) (pentru moment inaccesibilă datorită restructurării 

site-ul web) 

3. Alburnus Maior, I, Bucureşti, 2003 (editor coordonator, co-autor), re-editare  

4. Alburnus Maior, I, Bukarest, 2003, versiunea în limba engleză (editor 

coordonator, co-autor), re-editare 

5. Alburnus Maior, II, Bucureşti, 2004 (editor coordonator), re-editare 

6. Dacia Augusti Provincia. Crearea provinciei (catalog de expoziție), București, 

2006 (editor) 

7.  Alburnus Maior III/1 – Necropola de incineraţie de la Tăul Cornii, Cluj-Napoca, 

2008 (editor coordonator, co-autor) 

 

Articole, studii, rapoarte arheologice 
peste 120 de rapoarte de săpătură, articole și studii de specialitate publicate individual 

http://www.mnir.ro/


Curriculum vitae  

 

 Paul DAMIAN 

august 2021 

 

9 

sau în colaborare (lista detaliată a acestora poate fi transmisă la cerere) 

 

 
Documentaţii de 

specialitate 

  

peste 80 de documentaţii de specialitate în domeniul arheologie, elaborate în 
colaborare 

   

 
Bucureşti          Dr. Pau DAMIAN 

cercetător științific I 
30.08.2021 


