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INFORMAŢII 
PERSONALE 

Aurel Rustoiu 

  

Domiciliul: Cluj-Napoca 
aurelrustoiu@yahoo.com 

 M| Data naşterii  30/10/1965 | Naţionalitatea Român 

 
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 

 
EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 
 

 
COMPETENΤE 

PERSONALE 
  

Noiembrie 2004 - prezent  Cercetător ştiinţific II   
Academia Română filiala Cluj-Napoca, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei  
Str. M. Kogălniceanu 12-14 (clădirea nouă), 400084 Cluj-Napoca, 
România 
 

2003-Noiembrie 2004 Cercetător ştiinţific II 

Institutul de Arheologie Bucureşti, Departamentul de Tracologie, filiala Cluj-
Napoca 

1999-2003 Cercetător ştiinţific II 

Institutul Naţional de Tracologie Bucureşti, filiala Cluj-Napoca 
1996-1999 Cercetător ştiinţific III 

Institutul Naţional de Tracologie Bucureşti, filiala Cluj-Napoca 
1990-1996 Cercetător ştiinţific 

Institutul Naţional de Tracologie Bucureşti, filiala Cluj-Napoca 

1990-1996  Stagiu de doctorat la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, Cluj-Napoca. Titlul tezei: „Metalurgia bronzului la daci (sec. 2 a. Chr. – 
1 p. Chr.). Tehnici, ateliere şi produse de bronz” 

1989-1990 Profesor gimnazial la Bacău 
1985-1989 Studii nivel licenţă la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi 

Filosofie, Cluj-Napoca. Titlul tezei: „Fortificaţiile din piatră nefasonată la daci” 
1980-1984 Studii liceale la Cugir, jud. Alba 
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INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE 

 

Limba(i) maternă(e) Română/Maghiară  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză B2  C1 B2 B2  B1
  

Franceză C1  C2  B1  B1  B1  
  
   

Competenţe de comunicare  Bune competenţe de comunicare dobândire în urma activităţilor desfăşurate în 
cadrul unor echipe de cercetare  

Competenţe 
organizaţionale/managerial.  

 Bune competenţe organizaţionale/manageriale dobândite în calitarte de responsabil 
de şantiere arheologice şi în calitate de director de granturi de cercetare 

Competenţă digitală CUNOŞTINŢE DE OPERARE ÎN MICROSOFT OFFICE, COREL, ADOBE 

Permis de conducere  B 

Activitate ştiinţifică 
Domenii de interes 

• Arheologia şi istoria epocii fierului din Europa  
• Antropologia epocii fierului 
• Cultura şi civilizaţia celţilor şi dacilor  
• Tehnici şi tehnologii metalurgice în preistorie şi antichitartea clasică 
• Bunurile manufacturate şi circulaţia lor 
• Relaţiile dintre Romani şi populaţiile nord-dunărene în perioada 

Republicană târzie  şi în perioada Imperială timpurie  
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Activitate arheologică de 
teren (selectiv) 

• 1990 Carei – Bobald, membru al echipei de arheologi (aşezare epoca
bronzului) 

• 1990 – 1991 Sucidava – Celei, membru al echipei de arheologi
(responsabil cu cercetarea aşezării din a doua epocă a fierului)  

• 1991 – 1996 Sighisoara – Wietenberg, co-director al echipei de cercetare
(aşezare fortificată din a doua epocă a fierului şi aşezare din epoca
bronzului) 

• 1993-1997 Divici – Grad, co-director al echipei de cercetare (cetate
dacică). 

• 1997 Iernut, membru al echipei de arheologi (A doua epocă a fierului,
perioada romană, ev mediu timpuriu: aşezări rurale)  

• 1996, 1998 – 1999 Solotvino (Ucraina Transcarpatică) co-director al
echipei de cercetare (aşezare fortificată din a doua epocă a fierului, aşezare
din epoca bronzului). 

• 2000 – 2002 Bila Tzerkova (Ucraina Transcarpatică) co-director al echipei
de cercetare (aşezare fortificată a doua epocă a fierului, necropolă tumulară
din perioada romană)  

• 2013 – present Apulum – Mithraeum project, co-director al echipei
internaţionale de cercetare.  
 

Activitate universitară • 1996 şi 2001 seminarii şi cursuri speciale de  arheologie la Facultatea de
Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 

• Din 2001 îndrumător de teze de licenţă şi de masterat la Facultatea de
Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
 

Lucrări publicate şi granturi 
de cercetare naţionale şi 

internaţionale 

• Vezi lista de lucrări şi lista de verificare 

Alte activităţi  • 1986-1989 Preşedinte al cercului de arheologie al studenţilor de la
Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca. 

• 2003-2008 Vice-preşedinte al ‘Group de travail européen sur l’artisanat et
les productions manufacturées dans l’Antiquité’, organizaţie internaţională
cu sediul în Franţa. 

• 2009-2011 Preşedinte al ‘Group de travail européen sur l’artisanat et les
productions manufacturées dans l’Antiquité’. 

• Din 2005 Co-editor al seriei de monografii arheologice ‘Ethnische und
Kulturelle interferenzen im 1. Jahrtausend v. Chr. – 1. Jahrtausend n. Chr.’
publicată de Institutul de Arheolgie şi Istoria Artei. 
 


