Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

OPRIŞ Ioan Carol
Adresă(e) Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, sct. 5, 030018 Bucureşti

Telefon(oane)

0040-1-314.53.89

Mobil:

+40 721426906

Fax(uri) +40-1-310.06.80 (Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

ioan_opris@yahoo.com; ioanopris@gmail.com (adrese personale)
Română
07.08.1967
Masculin

Locul de muncă vizat / Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Departamentul de Istorie Antică,
Domeniul ocupaţional Arheologie şi Istoria Artei
Profesor (conferenţiar) de istorie, artă și arheologie clasică greco-romană şi romanobizantină; paleocreştinism; epigrafie; ceramologie; economie a lumii romane; istoria
mentalităților și religiilor (fenomenele trecerii de la păgânism la creștinism în Imperiul
Roman târziu)
Experienţa profesională
2016-2020
Prodecan – Facultatea de Istorie, Universitatea din București
2015
Coordonator ştiinţific pentru cercetare arheologică preventivă/ consultanţă ştiinţifică/ implementarea
proiectului cu fonduri ale UE intitulat Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în
valoare a sitului arheologic cetatea Capidava. Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară
5, Domeniul major de intervenție 5.1. Valoare totală investiţie 78 milioane RON/ beneficiar CJ Constanţa
(coordonare aprilie-noiembrie 2015 - 12 specialişti arheologi în teren, biologi, topografi/ coordonarea sau
elaborarea a 11 rapoarte distincte de cercetare preventivă).
2014-2019
Membru în Comisia Națională ”Limes” pentru implementarea Programul Național „Limes” al
Ministerului Culturii, dedicat inventarierii și cercetării arheologice a frontierei Imperiului Roman
de pe teritoriul României și coodonarea clasării în Lista Monumentelor Istorice și înscrierea pe
Lista Tentativă a Patrimoniului Mondial UNESCO a limes-ului aflat pe teritoriul României (din
decembrie 2014)
2012-2016
Prodecan - Facultatea de Istorie, Universitatea din București
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2013-2016, 2016-2018
Membru în Comisia Națională a Monumentelor Istorice și în Secțiunea de Urbanism și Zone
Protejate a CNMI (din 2013); Membru în Comisia Națională a Monumentelor Istorice (mai
2016-mai 2018)
Președinte al Comisiei Zonale nr. 4 - Dobrogea a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice
(2014 - aprilie 2016); membru în Comisia Zonală nr. 4 (nou mandat, din mai 2016).
2008-2016, 2018-2020
membru în Comisia Națională de Arheologie, de pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor (din
2008, un al doilea mandat 2012-2014 (vicepreședinte al Comisiei); al treilea mandat 2014-2016
(vicepreședinte); președinte al Comisiei Naționale de Arheologie (mai 2018-), OMCIN
2473/11.06.2018.
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

2007-2010
Coordonator partener Universitatea din Bucureşti Bucureşti, Facultatea de Istorie, Seminarul de
Arheologie « Vasile Pârvan » la proiectul de cercetare PC Strategii defensive şi politici
transfrontaliere. Integrarea spaţiului Dunării de Jos în civilizaţia romană (STRATEG) (2007-2010,
contract 91-010/2007), finanțat de la bugetul de stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE, Autoritatea Contractantă: Centrul National
de Management Programe (UB partener 1, coord.gen. Muzeul Naţional de Istorie a României,
Bucureşti)
Activităţi cercetare şi administrative, coordonare partener
Universitatea din Bucureşti
Activităţi de cercetare, administrare grant, organizare conferinţe şi publicaţii, aplicare didactică a
rezultatelor
2007-2010
Coordonator partener Universitatea din Bucureşti Bucureşti, Facultatea de Istorie, Seminarul de
Arheologie « Vasile Pârvan » la proiectul de cercetare PC Studii de autentificare şi provenienţă pe
obiecte de aur, argint şi bronz din muzeele româneşti folosind metode atomice şi nucleare
(ROMARCHAEOMET) (2007-2010, contract 91-029/2007), finanţat de la bugetul de stat, Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE,
Autoritatea Contractantă: Centrul National de Management Programe (UB partener 3, coord.gen.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”).
Activităţi cercetare şi administrative, coordonare partener
Universitatea din Bucureşti
Activităţi de cercetare, administrare grant, organizare conferinţe şi publicaţii, aplicare didactică a
rezultatelor
2006-2010
Titular al cursului de Istoria Românilor la Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de
Pretutindeni (în subordinea Ministerului Afacerilor Externe)
Susţinere curs şi seminar, evaluare finală
Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni, Bucureşti
Activităţi didactice – curs şi seminar
2006-2008
Coordonator partener Universitatea din Bucureşti Bucureşti, Facultatea de Istorie, Seminarul de
Arheologie « Vasile Pârvan » la proiectul de Cercetare de excelenţă CEEX (2006-2008) intitulat « Studii
de arheometalurgie folosind metode analitice nucleare asupra unor obiecte de aur, argint şi bronz din
patrimoniul muzeal românesc (ARCHAEOMET) » P-CD, PCD10PT0016, conducător proiect dr. Bogdan
Constantinescu (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia
Hulubei”) - subcontract de finanţare pentru execuţie proiecte încheiat între IFIN şi UB) nr.
10822/13.10.2005.
Activităţi cercetare şi administrative, coordonare partener
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Universitatea din Bucureşti
Activităţi de cercetare, administrare grant, organizare conferinţe şi publicaţii, aplicare didactică a
rezultatelor
2004 - prezent
Coordonator ştiinţific al şantierului arheologic de epocă romană şi bizantină de la Capidava (jud.
Constanţa), investit de Comisia Naţională de Arheologie de pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor.
Coordonare ştiinţifică şi administrativă a consorţiului instituţional de cercetare; coordonare a
săpăturilor arheologice şi de conservare primară
Universitatea din Bucureşti/ Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
Activităţi ştiinţifice, administrative
2004
conferenţiar
cursuri de istorie şi arheologie clasică greco-romană
Universitatea „Valahia”, Târgovişte
Activităţi didactice
1 octombrie 1999 - prezent
Universitatea din Bucureşti: asistent universitar (1999), lector (2002), conferenţiar (din 2004).
- cursuri şi seminarii: Istoria Antică a României. Modul Romani, romanici şi barbari la Dunărea de Jos
(sec. I-VII p.Chr.) (curs obligatoriu an I); Artă și arheologie paleocreștină (curs opțional/ licență) la
secția istorie și istoria artei (obligatoriu); Dobrogea în epocă romană (sec. I-VII p.Chr.) – curs master I;
Relații economice în bazinul Mediteranei și al Mării Negre în epoca romană – curs master II; Ceramica
în epoca romană (nivel licență, seminar/ curs special până în 2009/ din 2013); Seminar surse istorice
– Izvoare literare privitoare la teritoriul Daciei romane și al Scythiei (sec. II-VI p.Chr.) (nivel licență,
până în 2009);
- coordonarea practicii arheologice de specialitate la nivel licenţă master, studii doctorale, coordonare
lucrări diplomă, disertaţie, participări în comisii doctorale (examene, referate, susţinere), activităţi
ştiinţifice şi organizatorice în cadrul Seminarului de Arheologie „Vasile Pârvan”.
Facultatea de Istorie, Universitatea București
Activitate didactică şi de cercetare
iulie 1992 – 1 octombrie 1999

Funcţia sau postul ocupat

1992 – 1999 la Institutul Român de Tracologie din Bucureşti – asistent cercetare (1992), cercetător
asistent (1995), cercetător (septembrie 1996), cercetător ştiinţific principal gr. III (septembrie 1998 – 1
octombrie 1999).

Activităţi şi responsabilităţi principale

- prelucrare și publicare de material, documentare pe diverse subiecte de specialitate, redactare studii
şi articole, editare volume, traducere și tehnoredactare de texte de specialitate, inventarierea
patrimoniului instituției (depozite arheologice şi biblioteca), organizarea de manifestări specifice
(conferințe, congrese, expoziții);
- coordonare în teren a echipei de săpătură arheologică sistematică la Capidava (sector III intra
muros), jud. Constanţa (1992-1999), coordonare administrativă directă a echipelor de cercetare în
fiecare campanie, participarea la înregistrarea datelor din săpătură, prelucrarea primară a materialului
descoperit, realizarea documentației grafice (planuril, profile, fotografii, ridicări topografice, relevee)

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Institutul Român de Tracologie al Ministerului Educaţiei Naţionale
Cercetare

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2007 (mai), 2008 (septembrie)
stagii de documentare/ cercetare la Deutsches Archäologisches Institut – Eurasien-Abteilung şi Freie
Universität din Berlin, la invitaţia Institutului Arheologic German, Berlin
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Istorie antică şi arheologie
Deutsches Archäologisches Institut – Eurasien-Abteilung / Freie Universität Berlin

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Noiembrie 2001 – noiembrie 2002
bursă postdoctorală de cercetare-documentare oferită de Ministère Français de la Recherche, la
Institut d’Histoire du Christianisme, Université « Jean Moulin » Lyon 3
Istoria creştinismului, cercetare şi documentare
Institut d’Histoire du Christianisme, Université « Jean Moulin » Lyon 3

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

octombrie 1999 – iulie 2000
bursier ordinar al New Europe College din Bucureşti, cu proiectul „Christliche und heidnische
Ikonographie und Symbolik wie sie sich in der Keramik widerspiegeln, die in der Provinz Scythia
entdeckt wurde (4.–7. Jh. n.Chr.)“ – Iconografie creştină şi păgână reflectate în ceramica descoperită
în provincia Scythia (sec. IV-VII p.Chr.)
Studii interdisciplinare în domeniul ştiinţelor umaniste
New Europe College din Bucureşti, Institute for Advanced Study

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Septembrie-noiembrie 1999
bursă de cercetare şi documentare a Deutsches Archäologisches Institut (DAI) la DAI – Abteilung
Istanbul
Istorie antică şi arheologie, documentare
Deutsches Archäologisches Institut (DAI) – Abteilung Istanbul

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

martie-mai 1995
bursă de cercetare Österreichischer Akademischer Austauschdienst (ÖAD) la Institut für Klassische
Archäologie der Universität Wien şi Seminar für Frühchristliche Archäologie der Universität Wien
Istorie antică şi arheologie, documentare
Institut für Klassische Archäologie der Universität Wien/ Seminar für Frühchristliche Archäologie der
Universität Wien

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1994-2000
Doctor în istorie (teza de doctorat Ceramica romană în Dobrogea, secolele IV-VI. Cu referire specială
la ceramica de la Capidava, coord. c.ş. I dr. Gheorghe Popilian, Institutul Român de Tracologie al
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti)
4

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Istorie antică și arheologie, studii ceramice
Institutul Român de Tracologie, Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

iulie-august 1990
Participare la lucrări de restaurare în Franţa, Chateau de Ports şi St. Michel du Fort (Languedoc et
Roussillon)
Prelegeri, seminar practic şi lucrări de restaurare
Fundaţia Jeunesse et Patrimoine International, Paris (CHAM - Chantiers Histoire et Architecture
Médiévales)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

aprilie – mai 1990
Diploma of proficiency in English
Limbă engleză
stagiu la Institute for Applied Language Studies, University of Edinburgh, Scotland

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

1987-1992

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de licență (lucrarea de diplomă “Alogeni în Dobrogea. Secolele IV-VI e.n.”, coord.ştiinţific
prof.dr. Alexandru Barnea, Univ. București)

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Istorie antică și arheologie, epigrafie, istorie românească medievală, modernă și contemporană și
istorie universală medievală, modernă și contemporană

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Facultatea de Istorie a Universității București

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1981-1985
Bacalaureat
Istorie, limbă română, engleză, rusă, latină, literatură universală
Liceul de Filologie-Istorie „Zoia Kosmodemianskaia” (Școala Centrală), București

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

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

Româna

Înţelegere

Vorbire

Scriere
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Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Limba franceză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Limba germană

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Limba rusă

B1

B1

B1

B1

B1

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

Competenţe şi abilităţi sociale

-

spiritul de echipă, obținut în cadrul campaniilor arheologice, în care fiecare membru al echipei
urmărește anumite obiective stabilite;
mobilitate şi adaptabilitate la medii multiculturale, obținută pe parcursul mai multor burse, stagii
de cercetare-documentare, proiecte ştiinţifice de scurtă şi mai lungă durată în Marea Britanie,
Franţa, Austria, Germania, Turcia, Grecia, Ucraina;
o bună capacitate de comunicare/ relaţionare, obținută în urma cursurilor şi seminariilor susținute
la Facultatea de Istorie a Universității București pe o perioadă de 15 ani (din 1999).
capacitatea de adresare unui public (profan sau specializat), dobândită pe parcursul a 15 ani de
activitate în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, diverselor conferinţe şi
comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, interviuri etc.

-

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

capacitate de conducere, obținută în cadrul campaniilor arheologice pe durata a mai bine de
două decenii, pe şantierele unde am lucrat în cadrul echipei, dar şi în calitate de coordonator
(şantierul-şcoală Capidava, jud. Constanţa, unde sunt responsabil al unei echipe formată din cca 20
studenţi, masteranzi, doctoranzi + lucrători zilieri, la care se adaugă coordonarea instituţională a
sectoarelor şi partenerilor universitari şi muzeali
spirit organizatoric, dobândit în cadrul campaniilor arheologice şi activităţilor de cercetare
coordonate în care abilităţile de planificare, cunoaştere a realităţii legislative şi administrative, cea
logistică și de organizare a materialului și informației sunt esențiale
coordonare echipe/ proiecte de cercetare și activități administrative – în calitate de prodecan
la Facultatea de Istorie; membru în Comitetul Științific al Secțiunii de Științe Umaniste, ICUB –
Institutul de Cercetări al Universității din București (coord. adjunct, reprezentant al Facultății de
Istorie); membru în Colegiul de Redacție – Editura Universității din București.

Competenţe şi responsabilități
formativ-educative

-

-

-

-

1992 – prezent Coordonare directă pentru practică de specialitate (arheologică) la nivel de
studii licență/ master/ doctorat pe șantierul-școală de Capidava, jud. Constanța, cu grupe de
studenți de la: Facultatea de Istorie – Universitatea din București, Facultatea de Istoria și
Teoria Artei - Universitatea de Arte din București, Facultatea de Istorie – Universitatea Creștină
Dimitrie Cantemir, Facultatea de Științe Umaniste – Universitatea Valahia din Târgoviște,
Universitatea Ovidius din Constanța – Facultatea de Istorie și Științe Politice, Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu – Facultatea de Științe Socio-Umane.
2003-2004 Coordonarea pentru practică de specialitate (arheologică) la nivel de studii licență/
masterat pe șantierul arheologic de la Roșia Montană / Alburnus Maior, în cadrul Proiectului
Național de Cercetare Alburnus Maior, coordonat de Muzeul Național de Istorie a României din
București
2007-2008 Susținerea unor cursuri de specialitate/ perfecţionare pentru muzeografi din
sistemul național în cadrul Programului „Protejarea patrimoniului cultural” la Centrul de
Pregătire Profesională în Cultură, Ministerul Culturii şi Cultelor (cu tutoriat și seminar practic pe
șantierul arheologic Capidava, Bucureşti - septembrie, noiembrie 2007, 2008).
2014-2015 Tutore în cadrul proiectului 139278 cu finanțare din fonduri structurale UE intitulat
Scrie istoria propriei cariere, prin training din timpul facultății – proiect POSDRU, axa
prioritară 2 - Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piața muncii, proiect de tip grant
nr.161 “Tranziția de la şcoală la viața activă” (DMI 2.1).

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

-

o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
cunoștințe medii ale elementelor de grafică pe calculator (AutoCad, Photoshop, CorelDraw)

Competenţe şi aptitudini artistice

-

Desen de specialitate – realizare de planuri și desene de detaliu pe șantiere arheologice

Alte competenţe şi aptitudini

-

Expert, Registrul Național al arheologilor din România
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Permis(e) de conducere

Anexe

I. Participare la organizaţii academice sau profesionale
- membru fondator al Societăţii Arheologilor din România;
- membru al Societăţii de Studii Clasice din România;
- alumnus al New Europe College din Bucureşti;
- membru al Asociaţiei Internaţionale a Specialiştilor în Ceramică Romană: REI CRETARIAE
ROMANAE FAVTORES
- membru al Asociaţiei ANTIQUITAS - Centrul de Studii Militare Romane
- membru al Seminarului de Arheologie “Vasile Pârvan“ al Catedrei de Istorie Antică şi Arheologie,
din Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti
- membru al CICSA – Centrul de Istorie Comparatã a Societăţilor Antice al Catedrei de Istorie
Antică şi Arheologie din Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti (din 1998)
- membru al Commission Internationale pour la Promotion des Études Indo-Européennes et
Thraces (1992-1999), membru şi secretar de redacţie (din 1996, respectiv 1998-1999) în colegiul
internaţional de redacţie al periodicului acestei comisii, Bulletin de Thracologie. Recherches
paléobalkaniques et carpato-pontiques
- membru în Comisia Națională de Arheologie, de pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor (2008 –
mai 2016)
- membru în Comisia Națională a Monumentelor Istorice și Secțiunea de Urbanism și Zone
Protejate a CNMI (din decembrie 2013)
- membru (ex președinte) al Comisiei Zonale nr. 4 Dobrogea a Monumentelor Istorice
-

Member in International Advisory Board – Studia Antiqua et Archaeologica, Alexandru Ioan Cuza
University in Iași (http://saa.uaic.ro)
Member in the Scientific Committee – Journal of Ancient History and Archaeology
(http://jaha.org.ro/index.php/JAHA) published by the Institute of Archaeology and Art
History of Romanian Academy Cluj-Napoca and Technical University of Cluj-Napoca
Membru în Comitetul Științific, Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice,
Muzeul Municipiului București
Recenzor Acta Musei Napocensis (https://amn.mnit.ro/ro/pagini/57-recenzori.html)
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II. Participări la conferinţe internaţionale, simpozioane, seminarii
- Sesiunile Commission Internationale pour la Promotion des Études Indo-Européennes et Thraces
(1993, 1994, 1996-1998);
- Conferinţa directorilor şi a specialiştilor din institutele balcanologice (Belgrad, mai 1996);
- Al VII-lea Congres Internaţional de Tracologie, Constanţa-Mangalia-Tulcea, mai 1996;
- Colocviul internaţional “Cercetări arheologice româno-moldo-ucrainiene la Dunărea de Jos”, mai 1998;
- “Der römische Limes an der Unteren Donau von Diokletian bis Heraklios. Internationale Konferenz
Novae-Švištov”, septembrie 1998, Bulgaria;
- 1996-1998 – membru în colectivul de cercetare şi participare la săpăturile arheologice românoucrainiene de la Tyras (Cetatea Albă), Ucraina.
- Colocviul "Paganesimo e Cristianesimo sul Basso Danubio", Roma, 3-4 aprilie 2000, "Iconographie
païenne et chrétienne sur la céramique de Scythie (IVe – VIe siècles).
- Conferinţă asupra “Forteresses romaines au Bas-Danube", Musée de la Villa Gallo-Romaine de
Loupian, France, octombrie 2002.
- Colocviul "Nuove ricerche su la romanita danubiano-balcanica, I-VI sec. d.C.", Accademia di Romania
in Roma, 15-16 aprilie 2004, Céramiques à caractère liturgique et dévotionnel provenant de la Scythie
Mineure (IVe-VIe s. ap.J.-C.).
- Colocviul "Culti orientali e tradizionali nel periodo del Principato nell’area danubiano-balcanica",
Accademia di Romania in Roma, 21-23 aprilie 2005, Agrarian Gods and Goddesses in Moesia Inferior.
The epigraphic evidence.
- Colloque Bilateral de la Commission Bulgaro-Roumaine d’Histoire, Institut d’Etudes Balkaniques, 28-30
septembre 2005: The epigraphic evidence of the passage from the paganism to Christianity north of the
Balkans (last decades of the IIIrd – early decades of the IVth c. A.D.).
- International Alexander von Humboldt Conference - „Challenges to the Science in South-East European
Countries before their Membership in European Union”, Sofia, 14-16.10.2005: The Capidava Project –
scientific and cultural turning to account of an outstanding archaeological site in Romania.
- AREA IV Meeting, European Project of the European Union, Prague Castle/ Apelace Starého Palacé,
Praga, 24.02-25.02.2006 - Mircea Babeş, Ioan C. Opriş, Sarmizegetusa Regia and Tropaeum Traiani.
Reality, Mythos and Propaganda related to the Daco-Roman origin of the Romanians, Archives of
European Archaeology.
- Colocviul internaţional Greci e Romani alle foci del Danubio, Accademia di Romania in Roma, 29-30
martie 2007, Un millenio di storia romana e bizantina. Capidava – la fortezza sulla riva del Danubio (A
Millenium of Roman and Byzantine History. Capidava – the Fortress at the Bend of the Danube).
- 12th International Congress "Cultural Heritage and New Technologies" (Workshop 12 Archäologie und
Computer), Managing uncertainty: progress in archaeological research and heritage management,
November 5th–7th, 2007, City Hall of Vienna: comunicarea Greek and Roman Monuments between the
Danube and the Black Sea. The current state of archaeological research and of the preservation
programs
- 30.11-2.12.2007, Sofia, Humboldt-Kolleg „Forschung in Bulgarien und Rumänien: Probleme und
Perspektiven nach dem EU-Beitritt”, organizat de Al.v.Humboldt-Union in Bulgarien
- The Second International Symposium "Ancient and Medieval Metalworks. Archaeology-NumismaticsNuclear Analyses", Bucharest, Romania, May 6th - 7th 2008: comunicarea Al. Barnea – I.C. Opriș, Late
Roman fibulae from Tropaeum Traiani - a comparison with similar items from other sites
- Simpozionul “Ecumenismul ca formă de dialog intercultural. Mărturii arheologice ale creștinismului
timpuriu și prezența religiilor în Dobrogea”, organizat de Guvernul României / Departamentul pentru
relații interetnice / Evanghelische Akademie Siebenbürgen (19-22 iunie 2008), comunicarea Biserica
paleocreștină de la Capidava
- Fachtagung Pax Romana. Kulturtausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des
römischen Reichs (01.-07. September 2008, Varna-Tulcea, Bulgarien-Rumänien), Universität “Alexandru
Ioan Cuza” Iași-Rumänien, Universität “St. Climent Ohridski” Sofia-Bulgarien, Archäologisches Museum
Tulcea-Rumänien, Archäologisches Museum Varna-Bulgarien, Alexander von Humboldt Stiftung, FritzThyssen-Sonderprogramm „Förderung des regionalen Wissenschaftsdialogs in Südosteuropa”:
comunicarea Ioan C. Opriș, Commerce and comercial centres in Roman Dobrudja (I-VII c. AD). Literary,
epigraphic and metrological sources;
- International Workshop Economy, society and integration in the provinces of the Roman empire
(Tulcea, September 7th -9th 2008), “Al.I. Cuza” University in Iași, Institute for Eco-Museal Researches,
Tulcea, National University Research Council;
- Colocviul (cu participare internațională) „Importuri romane în Barbaricum: descoperiri din vecinătatea
Daciei şi Moesiei”, Târgovişte, 22–24 octombrie 2008, comunicarea I.C. Opriș, Romans and Goths at the
Lower Danube in the 4th c. A.D. New ideas from old approaches at the current state of research
(Colocviu organizat în cadrul proiectului PNCDI 91-010/2007 „Strategii defensive şi politici
transfrontaliere. Integrarea spaţiului Dunării de Jos în civilizaţia romană”) cu participarea RömischGermanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt am Main, Centrul de
Studii Militare Romane, în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României, Institutul de Arheologie
şi Istoria Artei Cluj-Napoca şi Universitatea Valahia din Târgovişte – Şcoala doctorală;
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- Reflections of Faith – International Conference of Archaeology, Varna Regional Museum of History and
Municipality of Byala (23-25 septembrie 2010) – comunicarea I. Achim, I. Opriș, Loca sancta Scythiae:
l'église de Capidava, un monument délaissé.
- Workshop româno-italian Il restauro dell`architettura storica: motivazioni e spunti operativi, Muzeul
Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”, Polistudio – Italia, G 5 International Detail, Bucureşti, 9 iunie 2011,
comunicarea Ioan C. Opriş Dalla ricerca sistematica ai programmi di conservazione/ Restauro
nell`archeologia dei monumenti greco-romani di Dobrogea. Un inventario degli indirizzi e dei problemi
attuali
- Mediaevalia Militaria in Central and South-Eastern Europe, Sibiu, 17-18 October 2013, comunicarea
Ioan C. Opriș, Reshaping the Middle Byzantine fortification system of Capidava (Constanța county,
Romania) in the light of recent archaeological evidence.
- International Final Conference pentru Proiectul Danube Limes Brand (SEE/D/0307/4.3/X). Ruse,
Bulgaria & Bucharest, Romania, organizat de Institutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti şi National
Archaeological Institute and Museum, Sofia, 28-28 Sept. 2014. Comunicările Dana Mihai, Ioan Carol
Opriş, The Danube Limes in Romania; Ioan Carol Opriş, Extension of the Danube Limes. UNESCO
World Heritage List and New nominations. Case study. Capidava.
- Mediaevalia Militaria 2014, International Conference “Interethnic Relations in Transylvania. Militaria
Mediaevalia in Central and South-Eastern Europe”, Sibiu, October 16th - 19th, 2014, comunicarea Ioan
C. Opriș, Al. Rațiu, An Early-Byzantine Shield-Boss from Capidava.
- Ioan C. Opriș, Alexandru Rațiu, Capidava –The Late Fortlet (end of the 6th – beginning of the 7th c.
AD). Chronological issues, 23rd Limeskongress, Ingolstadt, 12-23 Sept. 2015 (în program vezi p. 87, la
secțiunea 17. Recent research and excavations on the frontiers: forts, fortresses, small finds (Peter
Henrich / Suzana Matešić), subsecțiunea 17b: The frontier at the Danube (George Cupcea/ Felix Marcu).
- Ioan C. Opriș, Alexandru Rațiu, The Late Fortlet from Capidava (end of the 6th – Beginning of the 7th C.
AD), International Conference “Interethnic Relations in Transylvania. Militaria Mediaevalia in Central and
South-Eastern Europe” Sibiu, October 15th - 18th, 2015.
- Iron Gates Region Museum, International Symposium Drobeta Archaeology and History, IV th Edition,
Divus Traianus, 15-16 June, 2017, Ioan Carol Opriș, Militaires et civils en Mésie Inférieure à l’époque de
Trajan. Politique édilitaire et travaux de fortification du limes au Bas-Danube;
- Romanian Archaeological Institute in Athens – Inaugural Conference, 19-20 October 2017, Scuola
Archeologica Italiana di Atene, Ioan Carol Opriș, The northern supply chain in quaestura exercitus. 6th to
early 7th c. amphorae at Capidava – archaeology of the annona for limes scythicus;
- International Conference Roman Army and Local Society in the Limes Provinces of the Roman Empire,
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Faculty of History, Iași, June 4th–6th, 2018, Ioan C. Opriș, Al.
Rațiu, Everyday life on the Limes. Capidava military revisited;

Pe plan naţional, în perioada 1992-2016 am prezentat peste 200 comunicări de specialitate la conferinţe,
sesiuni naţionale sau simpozioane cu tematică istorică şi arheologică
III. Şantiere arheologice/ proiecte de cercetare în ţară şi străinătate
- anterior absolvirii studiilor universitare: Capidava - 1987-1992 (coord. prof.dr. Radu Florescu,
săpături de epocă romano-bizantină şi mediobizantină); Chinteni (jud. Cluj) - 1991 – (dr. Dorin Alicu,
săpătură villa rustica); Popeşti (jud. Giurgiu) - 1990 – (acad. Alexandru Vulpe, dava getică); Halmyris
(Murighiol, jud. Tulcea) - 1989 – (dr. Alexandru Suceveanu, prof.dr. Alexandru Barnea şi dr. Mihail
Zahariade, cetatea romană şi romano-bizantină); Poieneşti (jud. Vaslui) - 1988 – (prof.dr. Mircea Babeş,
necropola getică, bastarno-carpică şi Sântana de Mureş- Cerneahov); Colonia Ulpia Traiana Dacica
Sarmizegetusa (jud. Hunedoara) - 1981-1985 – săpături de epocă romană, prof.dr. Hadrian Daicoviciu,
prof.dr. Ioan Piso, dr. Dorin Alicu, dr. Dinu Pop.
- din 1992 – membru al colectivului ştiinţific şi responsabil al săpăturilor arheologice din
sectoarele III şi VI ale cetăţii de epocă romană şi mediobizantină de la Capidava (jud. Constanţa); din
2004 responsabil ştiinţific şi coordonator al şantierului arheologic de la Capidava;
- 1996-1998 - participare la trei campanii de săpături arheologice la Tyras - Cetatea Albă
(Ucraina), în colectivul arheologic al Filialei Odessa a Institutului de Arheologie al Ucrainei din Kiev şi al
Institutului Român de Tracologie din Bucureşti;
- septembrie – octombrie 2001 – membru al colectivului Institut für Ur- und Frühgeschichte,
Universität Heidelberg, în proiectul de cercetări interdisciplinare de suprafaţă din câmpia Phliasia
(Corinthia, Grecia), coord. prof.dr. Joseph Maran;
- în 2001, 2003-2004 - participare la Programul Naţional de Cercetare Arheologică „Alburnus
Maior” (Roşia Montană, jud. Alba), împreună cu echipa de cercetare a Facultăţii de Istorie din Bucureşti.
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IV. Alte activităţi profesionale
- participare la organizarea celui de-al VII-lea Congres Internaţional de Tracologie, 20-26 mai 1996,
Constanţa-Mangalia-Tulcea, "Lumea tracă la răscruce de civilizaţii" (The Thracian World at the
Crossroads of Civilisations) şi la redactarea programului congresului.
- Secretar de ediţie la volumul de rapoarte şi rezumate ale celui de-al VII-lea Congres Internaţional de
Tracologie: Petre Roman (ed.), The Thracian World at the Crossroads of Civilisations. Reports and
Summaries. The 7th International Congress of Thracology, May 20-26, 1996 – Constanţa-MangaliaTulcea – Romania, Romanian Institute of Thracology, Bucharest, 1996.
- participare cu piese rezultate din săpăturile proprii, cât şi prin consultanţă de specialitate, la expoziţia
De la Pământ la Popoare. Răspândirea creştinismului în primele secole (Muzeul Naţional Cotroceni,
martie-aprilie 1998), expoziţie organizată sub înaltul Patronaj al Preşedinţiei României.
- participare cu piese arheologice şi consultanţă de specialitate la realizarea unei noi expoziţii (şi a
catalogului acesteia) - Paleocreştinism şi creştinism pe teritoriul României – secolele III-XI, Bucureşti,
2000, în organizarea Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti.
- secretar al celui de-al 16-lea Congres Internaţional de Bronzuri Romane Antice – “Tipologie,
Cronologie, Autenticitate”, organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor, Muzeul Naţional de Istorie al
României, Bucureşti, 26-31 mai 2003.
- coorganizator la The Second International Symposium "Archaeomet. Ancient and Medieval Metalworks.
Archaeology-Numismatics-Nuclear Analyses", The Second International Symposium held under the
aegis of ARCHAEOMET PROGRAMME OF THE ROMANIAN MINISTRY FOR EDUCATION AND
RESEARCH (Bucharest May 6th - 7th 2008), Institutul Naţional de Fizică Nucleară şi Inginerie
Tehnologică “Horia Hulubei”, Academia Română – Cabinetul Numismatic, Institutul de Arheologie “Vasile
Pârvan”, Bucureşti, Universitatea din Bucureşti.
- cursuri de specialitate/ perfecţionare pentru muzeografi în cadrul Programului „Protejarea patrimoniului
cultural” la Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Ministerul Culturii şi Cultelor (Capidava,
Bucureşti - septembrie, noiembrie 2007, 2008).
- din 2005 – participări în comisii pentru susţinerea lucrărilor de doctorat la Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Istorie (2005-2017), Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti (2006-2017),
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu” (2006, 2010) şi
Université Paris I – Panthéon – Sorbonne (2008), Universitatea Al. Ioan Cuza Iași (2012-2016),
Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București (2014), Universitatea de Vest din Timișoara
(2016).
- 2006-2010, 2015 – expert evaluator pentru proiecte de cercetare pentru CNCSIS – (Consiliul Naţional
al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior) și ocazional pentru DAAD – Deutscher Akademischer
Austausch Dienst; membru în comisii de acordare de burse de studiu și cercetare la Institutul Cultural
Român (2015)
- interviuri și emisiuni culturale cu specific arheologic/ istoric la TVR Cultural, DIGI TV, Neptun TV, Radio
România Cultural, Antena Satelor etc.

Mai/ Iunie 2018

conf.dr. Ioan Carol OPRIŞ
Seminarul de Arheologie “Vasile Pârvan”,
Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei,
Facultatea de Istorie - Universitatea din Bucureşti
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