FORMULAR CV

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

ZIRRA Vlad Vintilă
Nr. 6, bl. P4, sc. 1, et. 7, ap. 30, Aleea Avrig, sector
2, 021581 Bucureşti, Romania
40 021 2542688; 40
021 2128862

Mobil: 40 0723 276057

40 021 2128862
vvzirra@yahoo.com; iab_vparvan@yahoo.com
română
30. 10. 1958
masculin

Locul de muncă vizat / Expert ştiinţific pe termen
Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2002 - prezent
CŞ II, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate de teren (responsabil de şantiere
arheologice) şi birou, prelucrare de documentaţie de
teren şi bibliografică, participare la congrese, sesiuni,
colocvii naţionale şi internaţionale, schimburi de
experienţă, stagii de documentare în străinătate,
activitate publicistică, director sau membru în
proiecte obţinute prin concurs, organizator de întâlniri
ştiinţifice internaţionale;
evaluator de proiecte din partea CNCSIS

Numele şi adresa angajatorului

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, str. Henri
Coandă, nr. 11, sector 1, 010667 Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Specialist în arheologia şi istoria epocii fierului (sec. V
a. Chr. – sec. I p. Chr.)

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută

CŞ II (2002 – prezent), CŞ III (1990 – 2002), CŞ
(1987 – 1990), funcţii deţinute în cadrul Institutului
de Arheologie; profesor în învăţământul mediu (1983
– 1987)
Doctor în istorie-arheologie (2002), absolvent al
Facultăţii de Istorie – Bucureşti (1983)
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Specialist în arheologia şi istoria epocii fierului (sec. V
a. Chr. – sec. I p. Chr.); expert în arheologie pentru
cercetări de teren
Doctor al Universităţii – Bucureşti – Facultatea de
Istorie; absolvent al Facultăţii de Istorie - Bucureşti
ISCED 6

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

română
Franceză, engleză, germană, italiană
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

franceză

Vorbire
Participare
la
conversaţie

Utilizar
ea
compet
entă a
limbii

C2

Utilizarea
competent
ă a limbii

C1 competentă a C1

C1

Utilizar
ea
compet
entă a
limbii

C1

Utilizarea
competent
ă a limbii

B2

Utiliz indep a
limbii

B2

Utiliz
indep a
limbii

C1

Utilizarea
competent
ă a limbii

B1

B2

Utiliz
indep a
limbii

B2

Utiliz
indep a
limbii

A2

italiană

Scriere

Discurs
oral

C2
engleză

germană

Citire

Exprimare
scrisă

Utilizarea
compete
ntă a
limbii

C2

Utilizarea
competentă
a limbii

B2

Utiliz
indep a
limbii

B2

Utiliz indep
a limbii

Utiliz indep a
limbii

B1

Utiliz
indep a
limbii

B2

Utiliz indep
a limbii

Utiliz limbii la
niv
elementar

A1

Utiliz
limbii la
niv
elementa
r

A2

Utiliz limbii
la niv
elementar

Utilizarea
limbii

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru
Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Fluenţă şi disciplină în comunicare; deschidere faţă de
puncte de vedere şi argumente diverse sau opuse; spirit
de echipă şi conducere; comportament civilizat şi
respectuos faţă de colegi; spirit de ajutor reciproc. Aceste
calităţi le-am obţinut în decursul activităţii de profil la
Institut sau în cadrul ONG-urilor din care fac parte.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Membru şi director în proiecte obţinute prin concurs;
responsabil de cercetări arheologice sistematice sau
preventive; responsabil de teme ştiinţifice; membru în
colegii de redacţie; membru şi funcţii de conducere în
ONG-uri cu profil arheologic. Aceste calităţi le-am obţinut
în decursul activităţii de profil la Institut sau în cadrul
ONG-urilor din care fac parte.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Cunoştinţe de utilizare a echipamentelor specifice pentru
activitatea arheologică; întocmire de planuri, utilizarea
camerei foto, teodolitului, detector metale, scannerului,
etc.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice

Utilizator a diverse programe: pachetul Corel, Microsoft
Office, OxCal, WinBASP, etc. Cunoştinţe de depanare soft
şi hard a sistemelor PC şi periferice.
Meloman, în special muzică clasică şi operă

2

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Hobby: excursii montane, bridge, tenis de masă
Carnet de conducere, categoria B.

Informaţii suplimentare
Anexe

7. 05. 2017

Copii: 1. dipl. de doctor
2. diplomă de studii post-doctorale
3. listă selectivă de publicaţii

dr. Vlad Vintilă ZIRRA
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