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Femeiesc
Căsătorită

În

Din 1999-până în prezent - lector titular, catedra de Istorie Antică, Arheologie și
Istoria artei, Facultatea de Istorie, Universitatea din București;
În anul 1999 - cadru didactic asociat la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii
“Spiru Haret”;
Între 1995-1998 - asistent titular; catedra de Istorie Antică și Arheologie, Facultatea
de Istorie, Universitatea din București;
Între 1992-1995 – preparator, catedra de Istorie Antică, Arheologie, Facultatea de
Istorie, Universitatea din București;
Din 1992 angajată, prin concurs a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Istorie,
la Catedra de Istorie Antică şi Arheologie;
Între 1989-1992 – profesor titular de Istorie și Științe sociale, Liceul Industrial Nr. 4,
Târgoviște, Dâmbovița;
Cursurile și seminariile susținute în mediul universitar precum și tematica lucrărilor
de licență și de master coordonate aparțin domeniilor: Istoria Antică a
Greciei și a Romei, Istoria religiilor, Studii de gen (Gender Studies),
Preistorie, Istoria Orientului Antic, Istoria artei antice (Arta greco-romană);
Lucrările de gradul I coordonate aparțin domeniilor Istorie antică greco-romană, studii
de gen, etnografie, monografii ale mediului rural românesc.
Disciplinele predate în mediul școlar preuniversitar: Istoria Românilor, Istorie
Universală, Psihologie, Logică, Economie, Filozofie.
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Educatie si formare
Perioda
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invatamint / furnizorului de
formare

2000-2001- bursă de studii, programul doctoral Socrates-Erasmus, Universitatea
gazdă Paris IV;
aprilie 1999- bursă de cercetare şi documentare, programul de colaborare cu Instituto
Romeno di Venzia;
1995-1996 şi 1997- bursă de studii la Université Libre de Bruxelles, programul
doctoral - Ecole Doctorale en Science Sociales- Europe Centrale;
martie 1995- bursă de cercetare-documentare la Universitatea din Nottingham, în
cadrul programului de dezvoltare şi perfecţionare a învăţământului superior, în
colaborare cu British Council;
1994-2003 – program doctoral, Universitatea din București, susținerea tezei de
doctorat în 2003, cu titlul ”Condiția feminină la Roma în sec I a. Chr.”, coord.
Prof.dr. Zoe Petre, obținerea titlului de doctor în Istorie, calificativul cum laude;
1992 – obținerea definitivatului ca profesor de istorie;
1985-1989 – studii universitare, Facultatea de Istorie și Filozofie, Universitatea din
București, cu diplomă de merit.
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Foarte bună capacitate de comunicare și de adaptare la condiții și parteneri noi,
aplecare spre munca în echipă;
Bună coordonarea grupurilor de studiu, cu definirea clară și calibrarea judicioasă a
sarcinilor de lucru, capacitate dobândită în cadrul activităților de seminar,
tutoriale și de coordonare a activității Centrului de Istorie Comparată a
Societăților Antice (CICSA), membru fondator și actualmente director CICSA;
O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi
PowerPoint™); utilizarea internet-ului.
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Publicații:
Cărți de specialitate:
Dicționar de mitologie greco-romană, (colab), Ed. Corint, Buc., 2011;
Condiția feminină la Roma, în sec I a. Chr., teza de doctorat, Ed. Universității,
Buc., 2010;
Credinţe şi practice religioase în Europa Preistorică şi Antichitatea
Greco - romană, texte și comentarii, coautor, Fundația România de
mâine, Buc., 2001;
Instituţii romane, dicţionar de termeni, coautor, Ed. Universităţii, Buc., 2000.
Cursuri universitare:
Istoria Familiei Romane, Trident, Buc., 2010;
Istoria Romei Antice, Ed. Credis, Buc.,2008;
Roma Antică (coautor). ”Fundația România de mâine”, Buc.,”2004;
Grecia Antică (coautor), ”Fundația România de mâine”,Buc., 2003.
Manuale Școlare: Istorie Clasa a IX-a (coautor), Ed. Rao Educațional, Buc.,1999.
Traduceri, (din limba franceză, cu prefață și note pentru fiecare lucrare):
G. Achard, Nero, Ed. Corint, Buc., 2004;
R. Bloch, Etruscii, Ed. Corint, București, 2004;
J. Palou, Vrăjitoria, Ed. Corint, București, 2003;
P. Grimal, Secolul lui Augustus, Ed. Corint, Buc., 2002;
P. Briant, Alexandru cel Mare, Ed. Corint, Buc., 2001.
Co-editor, culegere de studii, Cristian Olariu, Lumea Romană și Barbaricum
în Antichitatea Târzie: confruntare și metamorfoză, predat la Editura
Universității din București.
Articole și recenzii:
- Traian – marele constructor” în Historia, 3/2013, pp. 20-27;
-”Domitianus profilul unui princeps demens sau despre frustrările unor
politicieni filozofi” în Daniela Zaharia, Vad Nistor (eds), Armele Atenei – in
honorem Zoe Petre, București, Editura Tritonic, Buc., 2012, pp. 221-249;
- ”Modele sociale în Roma republicană - între luxus și austeritas –
pragmatism sau clișeu?”, în A.Ciupală, L. Constantiniu (eds), Orizonturi și
reflecții în cunoașterea istorică, Ed. Univ. Buc., Buc., 2009, pp. 373-413;
- Consideraţii juridice şi religioase privind funcţionarea spaţiului public în
Roma după moartea lui Iulius Caesar, în “Revista CICSA”, nr. 3-4,
Buc., 2000, pp. 59-69;
- Articulations feminines publiques de la piété romaine républicaine (les VIIIIII siècles av- J.Ch.), în Le temps de l’Histoire, in honore emeritae Ligiae
Bârzu, I, Ed. Univ. Buc., Buc., 1997, pp.151-161;
- Structuri şi reprezentări ale familiei clasice greco-romane în “Materiale
suport pentru dezvoltarea competenţelor de proiectare curriculară în aria
curriculară om şi societate”, Buc.1997;
- recenzie la „Femeia în Roma Antică”, autor Mihaela Paraschiv, Iasi, Ed.
Junimea, 2003, în CICSA, nr. 5-7/2006;
- recenzie la Histoire des Femmes, eds. G. Duby, M. Perrot, tome I-er,
L’Antiquité, ed. Pauline Schmitt-Pantel, în “Studii Clasice”, 27, 1995.
-referent la harta „Grecia Antică şi lumea mediteraneană”, Editura Cartdidact,
Chişinău, 2005
Conferințe:
- Great Reformers: Psychological Analysis of their Personality: Justinian,
Julius Caesar and Shi Huangd, co-autor (din 4), the 3 rd World Conference
on Psychology and Sociology, Bruxelles, 27 nov. 2013.
- Roman Republican portraits and their socio-cultural context, în cadrul
workshop- ului organizat de DIAAIA și CICSA, Utilizarea surselor
iconografice în studierea civilizațiilor antice, Universitatea din
București, 6 sept. 2013.
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- Percepţii ale lumii urbane în Epigramele lui M. Valerius Martialis, în cadrul
sesiunii anuale CICSA, Urban și rural în Lumea Antică, 19-20 apr. 2013,
Universitatea din București.
-Iconografie funerară la Clusium în secolele VII-V a. Chr. în cadrul ședinței
CICSA, 13 ianuarie 2011, Universitatea din București.
-Între austeritas şi luxus – modele sociale în Roma republicană, în cadrul
conferinței naționale cu tema Feminitate şi masculinitate. Aspecte ale
culturilor de gen în România, 8-10 mai 2008, Facultatea de Istorie,
Universitatea din București.
Program doctoral:
- - în 1995- Ecole Doctorale en Sciences Sociales- Europe Centrale, cu diplomă de studii
aprofundate- iunie 1997;
- - în 1995- doctorandă a Ecole Doctorale en Sciences Sociales cu teza “ Les rôles religieux
des femmes à Rome républicaine (IIIe siècle- Ier siècle av. J. C.)”, coordonator Profesor
Doctor Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier, Université Libre de Bruxelles;
- - între 1994-2003 doctorandă a Universităţii din Bucureşti, cu teza “Condiţia feminină la
Roma în secolul I a Chr.”, coordonator Profesor Doctor Zoe Petre;
- - nov.1994-mart.1996- 3 examene de doctorat: “Societatea şi civilizaţie romană
republicană în secolul I a. chr.”, “Antropologia condiţiei feminine în lumea greco-romană”,
“Religie romană arhaică şi clasică”;
- mai 1995- martie 1998-4 referate ale programului doctoral: “Istoriografia condiţiei femeii
în antichitatea greco-romană”, “Izvoare privind istoria şi antropologia condiţiei femeilor în
lumea romană”, “Culte şi sacerdoţii feminine în lumea romană “, “Virgo et Matrona”.
- - 2003-susţinerea tezei de doctorat “Condiţia feminină la Roma în secolul I a Chr.”,
coordonator Profesor Doctor Zoe Petre, obţinerea titlului de doctor”cum laude”.
Membru al Societății de Studii Clasice (din 2000).
Membru fondator al Centrului de Istorie Comparată a Societăților Antice (din 1997),
director CICSA, din martie 2013.
Coordonator și organizator al activității CICSA (din 1997), organizator și moderator a
sesiunii anuale CICSA, București, 19-20 martie,2012.
Participant la proiecte europene:
- „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”, POSDRU/87/1.3/S/63709, februarie-iunie 2013;
- ”Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru noi
oportunități de dezvoltare în carieră”. POSDRU/1.3/S/32629, februarie-iulie 2012, expert;
- ”Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe”, Contract
POSDRU/86/1.2/S/60281 – 2011-2013.
Participant la proiectul "Ipostazele barbariei", finanţat de către CNFIS, 1999.
Activitate didactică –detalii
Cursuri și seminarii generale cu durată semestrială
- Cursul și seminarul de ”Societate și civilizație romană”, disciplina Roma și
Imperiul Roman, an I nivel licență, secția Istorie și Istoria artei, zi, din 2003
până în prezent, Fac. Ist., UB.
- Seminarii generale ale cursurilor de ”Grecia Antică” și ”Roma Antică”, nivel
licență, zi, secția Istorie, Fac. Ist., UB, 1992-2001
- Cursul de ”Roma Antică”, an I, nivel Licență , ID, din 2003 până în prezent,
Fac. Ist., UB
- Cursul de ”Grecia antică”, an I, licență, ID, din 2003 până în prezent, din Fac.
Ist., UB
- Curs general de ”Istorie a Românilor ”(partea I, până în 1600), Colegiul de
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Biblioteconomie, 1999-2000, UB.
Seminarii generale ale cursurilor de ”Preistorie și Orient”, ”Grecia antică” și
”Roma antică”, an I, nivel licență, între 1992-1994 și 1999-2000, Fac. Ist.
Univ. ”Spiru Haret”, Buc.
- Seminarii generale ale cursurilor de” Preistorie și Orient”, ”Grecia antică” și
”Roma Antică”, între 1992-1994, Fac. Ist., Univ. ”D. Cantemir”, Buc.
Cursul speciale/opționale cu durata semestrială
- ”Religii În Roma antică” , an II/III, nivel licență, zi din 1996 (din 2 în 2 ani) și
ID , din 2003, anual, Fac. Ist., UB
- ”Familia romană în epoca clasică”, an III, nivel licență, zi și ID, din 2003-2009,
an I, nivel master, secția Istorie, filiera Istorie antică, din 2011 până în
prezent, Fac. Ist., UB
- ”Dimensiuni socio-juridice și antropologice ale spațiului și timpului la Roma”,
an III, nivel licență, zi, 2004- 2005 și 2007-2008, 2009-2010, Fac. Ist., UB.
”Tradiție, inovație, tranziție – modele republicane romane”, an III, nivel
licență, zi, 2011-2012, Fac. Ist., UB
- ”Artă și antichități romane”, an III, nivel licență, secția de Istoria Artei, din
2011 până în prezent
- ”Spații urbane și fortificații în lumea mediteraneană”, an I, nivel master, secția
Istorie, filiera Istorie Antică, 2012-2013, Fac. Ist., UB
- ”Artă și Iconografie în Imperiul Roman, an II, master, nivel master, secția
Istorie, filiera Istorie antică, 2013-2014, Fac. Ist. UB
- ”Continuitate și discontinuitate în arta și arhitectura Romei antice - o lectură
socio-antropologică”, an I, nivel Master, secția Istorie Artei și Filozofia Culturii,
din 2008 până în prezent, Fac. Ist. UB.
Alte activități didactice
- Prelegeri modulare de Istorie a Greciei Antice și Romei Antice, definitivat și
gradul al II-lea, aug 2007, aug. 2008, aug. 2009.
- Curs semestrial, program conversie profesională, ”Cultură și civilizație
antică”, an I, sem I, 2010-2011, UB.
-
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