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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume Cazan Ileana 

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară  

Telefon(oane) Bd. Aviatorilor nr. 1, sector I, 
Bucuresti, Romania 

  

Fax(uri) Telefon 0727 746574 

E-mail(uri) Email – ilcaz2002@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 31 mai 1959 
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Coordonator echipa  - Partener Inst. Nicolae Iorga 

 

 

Experienţa profesională 
 
 
 
 
 
Perioada 
 
Funcţia sau postul ocupat 
 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 2007 -  director adjunct al Institutului de istorie ”Nicoale Iorga”. 

 2003 – 2007 secretar ştiinţific al Institutului „Nicolae Iorga”. 

 1999 – 2012 cercetător principal I la Institutul “Nicolae Iorga”.  

 1997-1999 – cercetător principal II . Institutul „Nicolae Iorga” 

 1994-1997 – cercetător principal III 

 1992-1994 – cercetător ştiinţific 

 1990-1992 –istoric principal 

 1986-1990 - istoric 

 1982-1985 – profesor titular la Şcoala generală Bolintin – Deal şi la Liceul de 
Petrol din Bolintin – Vale (jud. Giurgiu)  

Activitatea didactică în învăţământul superior:  

 Din 2003 – 2008 profesor univ. la Universitatea creştină „Dimitrie Cantemir” 

 1999-2003 – conferenţiar titular la Universitatea creştină „Dimitrie Cantemir” 

 1992-1997- cadru didactic asociat la Universitatea Bucureşti 

Alte activități 

 2002- 2016 secretar al Comisiei Naționale de heraldică și sigilografie a 
Academiei Române. 

 Membru al institutlui de Heraldică şi genealogie ”Sever Zotta” – Iaşi 

 Membru la Societății de heraldică şi genealogie ”Paul Gore” – Chişinău. 
 Expert pe termen lung în programul naţional ştiinţele socio-umane în contextul 

evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi 
cercetare postdoctorale - POSDRU 89/1.5/S/61104. 

 Expert mentorat doctorat in Programul MINERVA – Cooperare pentru 
cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală - proiect 
POSDRU/159/1.5/S/137832 

 2012-2016 – membru in comisia de Istorie si studii culturale al CNATDCU 

 
 

 

  

  

  

Numele şi adresa angajatorului Institutul de istorie ”Nicoale Iorga”, Bd. Aviatorilor, nr. 1, cod 011859, Bucuresti sector I, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare fundamentală – istorie 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

2004  - abilitare conducător de doctorat prin Ordinul Ministrului nr.  3003/7 01 2004 
1999 – diploma de doctor in istorie 
1993-2004 stagii de documetare şi cercetare la Academia de stiințe din Austria, la Academia  
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Specializare 

 
 
maghiară, la Sud-Ost Europa Institut - München 
1994- 6 luni stagiu de documentare doctoral oferit de ÖAD  
1982  -diploma de absolvire a Facultăţii de istorie și filozofie a Universității București 
1978-1982 – cursurile facultății de istorie şi filozofie a Unniversităţii Bucureşti 
1978 –  diploma de bacalaureat Liceul ”Matei Basarab” -București .  

Istoria medievală universală,  Istoria premodernă şi modernă (universală şi 
românească). 

Heraldica şi sigilografia. 

  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Domenii de specializare: Diplomaţia Casei de Austria în secolele XV-XVIII, Cartografia 
austriacă şi spaţiul românesc în secolele  XV-XVIII, Învăţămânat şi cultură în Occidentul 
medieval, Heraldica şi imaginarul medieval. Modernizarea societății românești și modelul 
european. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de istorie 
Academia Română 
Academia Austriacă de ştiinţe 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  C
2 

franceza C
2 

franceza C
2 

franceza C
1 

Franceza C
1 

franceza 

Limba  C
1 

engleza C
1 

engleza B
2 

engleza B
2 

engleza B
2 

engleza 

  C
1 

germana C
1 

germana B
2
  

germana B
1 

germana B
1 

germana 

     

Competenţe şi abilităţi sociale  
Fire deschisă, sociabilă, lucrez bine în echipă,  îmi asum şi îmi îndeplinesc responsabilităţile la 
timp.   

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am experiență menagerială, ca  director adjunct al unui Institut de cercetare. Sunt un bun 
organizator, fapt dovedit de sesiunile științifice anuale organizate în Institut, din anul 2008 şi pana 
in prezent. Expertiza ştiinţifică este dovedită de faptul că sunt conducător de doctorat şi am fost 
expert pe termen lung/expert mentorat  doctorat  în programe postdoctorale si doctorale. 
Am coordonat  granturi, în 1997 şi 2003-2005. Am fost membru în mai multe echipe de grant 
(2005-2009).  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, 
vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinşe bune pentru aplicatiile din sistemul de operare Windows, Linux/ubuntu,Power Point, 
navigare pe Internet 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Nu am permis de conducere 
  

Informaţii suplimentare Sunt căsătorită, nu am copii. 
  

Anexe  

 


