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 Data şi locul  întocmirii  CV-ului  
22/01/2014 – Bucureşti 

 

Europass
Curriculum  Vitae

 

 

 

Informa ţii  personale   
Nume / Prenume:   LUCA  CRISTIAN 

  

Adresa instituţională: Universitatea “Dunărea de Jos”, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, 
Departamentul de Istorie, Filosofie şi Sociologie, Str. Domnească nr. 111, 800201
GALAŢI 

Telefon: 0336 130 194   

Fax:  0236 47 21 01 

E-mail: cristian.luca@ugal.ro 
  

Data şi locul naşterii: 13 august 1974, Bucureşti 

Naţionalitatea: Român 

Sex: M 
  

Experien ţa profesional ă  
Perioada octombrie 2012 –continu ă 

Funcţia sau postul ocupat: Conferenţiar univ. dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale: 

Activitate didactică (titular al cursurilor fundamentale Istoria medievală a românilor şi 
Ştiinţe auxiliare ale istoriei, ca şi al unor cursuri speciale şi opţionale), cercetare 
ştiinţifică de specialitate, coordonare activitate studenţi 

Numele şi adresa angajatorului: Universitatea “Dunărea de Jos”, Str. Domnească nr. 47, 800008 GALAŢI 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate: 

Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică specifică instituţiilor universitare 

  

Perioada februarie 2005 –septembrie  2012 

Funcţia sau postul ocupat: Lector univ. dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale: 

Activitate didactică (titular al cursurilor fundamentale Istoria medievală a românilor şi 
Ştiinţe auxiliare ale istoriei, ca şi al unor cursuri speciale şi opţionale), cercetare 
ştiinţifică de specialitate, coordonare activitate studenţi 

Numele şi adresa angajatorului: Universitatea “Dunărea de Jos”, Str. Domnească nr. 47, 800008 GALAŢI 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate: 

Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică specifică instituţiilor universitare 

  

Perioada: februarie 2003 –februarie  2005 

Funcţia sau postul ocupat: Asistent univ. drd. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale: 

Activitate didactică (titular al unor seminarii ale cursurilor fundamentale si opţionale), 
cercetare ştiinţifică de specialitate, coordonare activitate studenţi 

Numele şi adresa angajatorului: Universitatea “Dunărea de Jos”, Str. Domnească nr. 47, 800008 GALAŢI 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate: 

Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică specifică instituţiilor universitare 

  

Perioada: octombrie 1999 –februarie  2003 

Funcţia sau postul ocupat: Preparator univ. drd. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale: 

Activitate didactică (titular al unor seminarii ale cursurilor fundamentale si opţionale), 
cercetare ştiinţifică de specialitate, coordonare activitate studenţi 

Numele şi adresa angajatorului: Universitatea “Dunărea de Jos”, Str. Domnească nr. 47, 800008 GALAŢI 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate: 

Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică specifică instituţiilor universitare 

  

Perioada: 1998–1999 

Funcţia sau postul ocupat: Referent colaborator extern 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale: 

Fişare şi înregistrare computerizată în RAN a bunurilor mobile clasate, cercetare de 
specialitate 

Numele şi adresa angajatorului: Muzeul Naţional de Istorie a României, Calea Victoriei nr. 12, Sector 3, 030026 
BUCUREŞTI 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate: 

Muzeu public şi centru de cercetare ştiinţifică arheologică şi documentară 

  

Perioada: 1994–1995 

Funcţia sau postul ocupat: Cadru didactic suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale: 

Activitate didactică (limba franceză şi istoria românilor) 

Numele şi adresa angajatorului: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov, Calea 13 Septembrie nr. 209, Sector 5, 050722 
BUCUREŞTI 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate: 

Învăţământ obligatoriu de stat, ciclul primar şi gimnazial 

  

Educa ţie şi formare   
Perioada: 2000–2006 

Calificarea / diploma obţinută: Doctor în istorie, magna cum laude 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite: 

Studii post-universitare de doctorat – stagiu de pregătire doctorală / cercetare 
arhivistică şi documentare bibliografică, analiză critică şi comparativă 
Teza de Doctorat: Ţările Române şi Veneţia în secolul al XVII-lea 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare: 

Universitatea din Bucureşti, instituţie publică de învăţământ superior 

  

Perioada: 1999–2001 

Calificarea / diploma obţinută: Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite: 

Istoria Sud–Estului Europei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare: 

Universitatea din Bucureşti, instituţie publică de învăţământ superior 

  

Perioada: 1995–1999 

Calificarea / diploma obţinută: Licenţiat în istorie / Diplomă de Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite: 

Istoria românilor şi istorie universală 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare: 

Universitatea din Bucureşti, instituţie publică de învăţământ superior 

  

Specializare, perfec ţionare 
şi stagii de cercetare 

ştiin ţific ă de specialitate : 

octombrie  2010–octombrie  2011: cercetător postdoctoral al Academiei Române (pe 
lângă Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca şi Centrul de Studii 
Transilvane din Cluj-Napoca) în cadrul programului de burse postdoctorale POSDRU 
89/1.5/S/61104 – „Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate –
dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală” – ID 
61104, cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013; 
septembrie  2008–februarie  2009: Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellow la 
Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences at 
Wassenaar (Zuid-Holland) al Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences; 
octombrie  2007–septembrie  2008: bursă postdoctorală de cercetare, alocată de 
Ministerului italian al Afacerilor Externe, la Arhiva de Stat din Veneţia; 
octombrie  2002–iulie  2004: Bursa naţională de cercetare şi formare postuniversitară 
“Nicolae Iorga” la Veneţia (Italia), pe lângă Institutul Român de Cultură şi Cercetare 
Umanistică; 
14–19 ianuarie  2002: bursier la Quinta e Sesta Serie di Questioni Umanistico–
Rinascimentali, la Centro Italiano di Studi sul Classicismo din San Gimignano (Italia); 
noiembrie–decembrie  2001: International Visiting Professor Fellow la Istituto Storico 
Italo–Germanico din Trento (Italia); 
august–octombrie  2001: bursă de cercetare, alocată de Ministerului de Externe al 
Italiei, la Arhiva de Stat din Veneţia şi la Biblioteca Naţională Marciana; 
iulie–septembrie  2000: bursă de cercetare, alocată de Oficiul Naţional al Burselor de 
Studii în Străinătate, la Arhiva de Stat din Veneţia şi la Biblioteca Naţională Marciana; 
martie–mai  2000: bursă de cercetare, alocată de Universitatea Ca’ Foscari din 
Veneţia, la Arhiva de Stat din Veneţia şi la Biblioteca Naţională Marciana; 
aprilie  1999: stagiu de mobilitate şi documentare, finanţat de Universitatea din 
Bucureşti şi Departamentul pentru Tineret din Ministerul Tineretului şi Sporturilor, la 
Veneţia şi Milano; 
iulie  1998: stagiu de mobilitate şi documentare, finanţat de Universitatea din Bucureşti 
şi Departamentul pentru Tineret din Ministerul Tineretului şi Sporturilor, la Veneţia; 
ianuarie–iulie  1997: stagiu de documentare şi specializare – finanţat de Ministerul 
Culturii şi Cultelor şi Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă – la Veneţia, pe 
lângă Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică, la Arhiva de Stat din 
Veneţia şi la Biblioteca Naţională Marciana. 

  

Granturi şi proiecte de 
cercetare : 

2012–2015: membru al colectivului de cercetare al Proiectului de Cercetare THALES –
The Black Sea and its port–cities from the 18th to the 20th century. Development, 
convergence and linkages with the global economy, cofinanţat de Grecia şi Uniunea 
Europeană prin National Strategic Reference Framework, Director: Prof. univ. dr. 
Gelina Harlaftis (Ionian University din Corfu – Grecia); 
2009–2011: Director al Proiectului de Cercetare Exploratorie cod CNCSIS 298, 
Contribuţia minorităţilor etnice şi confesionale la dezvoltarea comerţului exterior al
Ţărilor Române (a doua jumătate a secolului al XVI-lea–începutul secolului al XVIII-
lea), finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior prin 
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării 
şi Inovării; 
2008–2009: membru al colectivului ştiinţific al Grantului CNCSIS tip A, cod 1498, 
finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, Un 
secol din istoria Transilvaniei (1387–1490). Cruciada târzie, societate, Umanism, unire 
religioasă, Director: Prof. univ. dr. Ioan–Aurel Pop (Universitatea “Babeş–Bolyai” din 
Cluj-Napoca). 
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Premii şi distinc ţii : 2009: Premiul “Dimitrie Onciul” al Academiei Române, acordat la 17 decembrie 2009 
lucrării: Ţările Române şi Veneţia în secolul al XVII-lea. Din relaţiile politico-
diplomatice, comerciale şi culturale ale Ţării Româneşti şi ale Moldovei cu
Serenissima, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2007. 
2008: Premiul “Teresa Ferro”, ediţia I-a, instituit şi finanţat de Institutul Italian de 
Cultură din Bucureşti, competiţie deschisă volumelor apărute în România în perioada 1 
ianuarie 2007–31 august 2008, „care au ca subiect cultura română, cultura italiană sau 
influenţele reciproce ale acestora, în domeniul filologico–lingvistic sau istoric”, acordat 
la 5 decembrie 2008 lucrării: Ţările Române şi Veneţia în secolul al XVII-lea. Din
relaţiile politico-diplomatice, comerciale şi culturale ale Ţării Româneşti şi ale Moldovei
cu Serenissima, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2007. 

  

Expertiz ă ştiin ţific ă şi 
profesional ă: 

2013: Expert–evaluator al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN), în Comisia 
de evaluare a proiectelor editoriale din sesiunea de finanţare II/2013; 
2012–continu ă: Expert–evaluator, pentru domeniul Istorie şi studii culturale, al 
Comisiei de Ştiinţe Umaniste a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS); 
2012: Expert–evaluator al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN), în Comisia 
de evaluare a proiectelor editoriale din sesiunea de finanţare I/2012. 

  

Afiliere profesional ă 
(membru) : 

– European Historical Economics Society – London (UK); 
– American Historical Association – Washington (USA); 
– Society of Mediterranean Maritime History – La Valletta (Malta); 
– Associazione Nazionale Archivistica Italiana – Roma (Italia); 
– Centro Interdipartamentale di Studi Balcanici – Università degli Studi Ca’ Foscari di 
Venezia (Italia); 
– Comisia (cu sediul la Sibiu) de Istorie a Oraşelor din România a Academiei Române; 
– Institutul Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta” din Iaşi. 

  

Aptitudini şi competen ţe  
Limbi străine cunoscute: Limba italiană; Limba engleză; Limba franceză 

Autoevaluare:  Înţelegere  Vorbire  Scriere  

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  italian ă:  C2 C2 C2 C2 C2 

Limba  englez ă:  C1 C1 C1 C1 C1 

Limba  francez ă:  C1 C1 B2 B2 B1 

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

Competenţe şi abilităţi sociale: abilitatea de a lucra individual sau în echipă şi de a acţiona cu eficienţă şi rapiditate în 
condiţii de stres profesional 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice: 

– reprezentant ales al studenţilor în Consiliul Facultăţii de Istorie a Universităţii din 
Bucureşti (1995–1999); 
– preşedinte al Societăţii Studenţilor Istorici “Gheorghe I. Brătianu” din Facultatea de 
Istorie a Universităţii din Bucureşti (1998–1999); 
– coordonator al unor colective editoriale (a se vedea Listă detaliată de publicaţii); 
– redactor (2002–2003) şi redactor şef adjunct (2003–2007) al periodicelor ştiinţifice 
„Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia” şi 
„Quaderni della Casa Romena di Venezia”; 
– membru (2005–continuă) al colegiului de redacţie al periodicului ştiinţific „Istros” al 
Muzeului Brăilei; 
– membru (2008–continuă) al colegiului de redacţie al periodicului ştiinţific „Analele 
Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi. Istorie”; 
– co-organizator al ediţiilor I–III al Colloquio Internazionale di Studi „Venezia e il 
Levante tra il XIII e il XVIII secolo”, la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica 
di Venezia, al unor mese rotunde, conferinţe ştiinţifice de specialitate, prezentări de 
carte, manifestări culturale de promovare a valorilor patrimoniului naţional. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului: 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint şi software-urile conexe 
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Alte competenţe şi aptitudini: abilitate în tehnica editorială, aptitudini în jurnalism cultural şi de analiză politică 
  

Permis de conducere: categoria B 
  

 


