Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Loc de muncă / Domeniu
ocupaţional

Perioada

Glavce Cristiana Susana
Gala Galaction 53
011305 Bucuresti (Romania)
0216663573/0213175072

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

0726505565

0213175072
glavcecristiana@yahoo.fr
romana
14/05/1939
Femeiesc
2016-actual
Cercetător științific gr.I
Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer" al Academiei Române;
2014-2015

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Mobil

Expert indrumator pe termen lung – coordonator cercetare postdoctorală

Participarea in calitate de expert pe termen lung – coordonator cercetare postdoctorala” in cadrul proiectului
“Cultura română şi modele culturale europene:cercetare, sincronizare, durabilitate” – ID 136077

2010-2013
Expert indrumator pe termen lung – coordonator cercetare postdoctorală
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi
adresa
angajatorului

Participarea in calitate de expert pe
termen lung – coordonator cercetare
postdoctorala” in cadrul proiectului
„Valorificarea identitatilor culturale in
procesele globale” –ID 59758;

Academia Romana
Calea Victoriei 125, sector 1, 010071 Bucur

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Programe postdoctorale ID 59758
"Valorificarea identitatilor culturale in
procesele globale"

Perioada 01/09/1997 – 07/06/2016
Funcţia sau postul ocupat Director
Activităţi si responsabilităţi principale Managementul cercetarii stiintifice din cadrul Institutului de Antropologie "Francisc I. Rainer";
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Conducere doctorate;
Activitate stiintifica in elaborarea Atlaselor Antropologice ale principalelor regiuni istorico-geografice ale
Romania;
Elaborare de lucrari stiintifice, volume de specialitate, comunicari si contrracte bugetare si extrabugetare,
interne si internationale.
Numele şi adresa angajatorului Academia Romana
Adresa(e) Calea Victoriei 125, sector 1, 010071 Bucuresti (Romania)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Antropologie bio-medicala si socio-culturala
Perioada 01/04/1991 - 01/09/1997
Funcţia sau postul ocupat secretar stiintific
Activitatea stiintifica si menegerala a Centrului de Cercetari Antropologice al Academiei Romane;
Activităţi si responsabilităţi principale Cercetare stiintifica (teren culegere date, interpretare si prelucrare materiale stiintifice, fructificate in
comunicari, articole si volume de specialitate)
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Cercetari Antropologice al Academiei Romane
Adresa(e) Eroii Sanitari nr. 8, sector 5, 050474 Bucuresti (Romania)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Antropologie bio-medicala si socio-culturala
Perioada 01/06/1993 - 05/01/2010
Funcţia sau postul ocupat cercetator stiintific gradul I
Prelevare, interpretare si elaborare materiale stiintifice, conform planurilor anuale ale institutului, in
domeniile:
- antropologia varstelor, auxologie, antropologia adultului, antropologie gerontologica;
- variabilitate populationala, genetica populationala, antropologie medicala si antropologie ergonomica;
Elaborare articole si comunicari stiintifice, carti, atlase, in calitate de unic autor, prim autor si in colaborare;
Conducere stiintifica si menegeriala de contracte bugetare si extrabugetare, nationale si internationale ;
Activităţi si responsabilităţi principale Conducere, formare si pregatire doctorat;
Cursuri universitare si postuniversitare in tara si strainatate;
Organizarea si participarea la conferinte nationale si internationale;
Organizarea expozitii tematice de antropologie;
Conducerea revistei Annuaire d'Anthropologie Roumaine;
Membru in comitete stiintifice de specialitate din tara si strainatate;
Schimburi interacademice CNRS, Franta; Univ. Ulm, Germania si Institutul de Biologie Umana Hambrug,
Germania.
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer" al Academiei Romane
Adresa(e) Eroii Sanitari 8, sector 5, 050474 Bucuresti (Romania)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare stiintifica in antropologie bio-medicala
Perioada 01/05/1991 - 01/06/1993
Funcţia sau postul ocupat cercetator stiintific gradul II, secretar stiintific
Prelevare, interpretare, creare de banci de date, elaborare materiale stiintifice, conform planurilor anuale
ale institutului, in domeniile:
- antropologia varstelor, auxologie si antropologia adultului;
- variabilitate si genetica populationala si antropologie stomatologica;
Activităţi si responsabilităţi principale Elaborare articole si comunicari stiintifice, carti, atlase, in calitate de unic autor, prim autor si in colaborare;
Conducere stiintifica si menegeriala de contracte bugetare si extrabugetare, nationale si internationale ;
Organizarea si participarea la conferinte nationale si internationale;
Membru in colectivul de redactie al revistei Annuaire d'Anthropologie Roumaine;
Schimburi interacademice Univ. Ulm, Germania si Institutul de Biologie Umana Hambrug, Germania.
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Cercetari Antropologice al Academiei Romane
Adresa(e) Eroii Sanitari 8, sector 5, 050474 Bucuresti (Romania)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare stiintifica in antropologie bio-medicala
Perioada 15/06/1974 - 01/01/1991
Funcţia sau postul ocupat cercetator stiintific gradul III si cercetator stiintific
Prelevare, interpretare, creare de banci de date, elaborare materiale stiintifice, conform planurilor anuale
ale institutului, in domeniile:
Activităţi si responsabilităţi principale - antropologia auxologica;
- antropologia adultului si variabilitate populationala;
- antropologie stomatologica;
Pagina 2 / 6 - Curriculum vitae al
Glavce Cristiana Susana

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int

© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Numele şi adresa
angajatorului Adresa(e)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Adresa(e)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Adresa(e)
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Adresa(e)
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Adresa(e)
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Adresa(e)
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
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Elaborare articole si comunicari stiintifice, in calitate de unic autor, prim autor si in colaborare;
Participarea la conferinte nationale si internationale;
Profesor gimnaziu Liceul Al Nacir, Kenitra, Maroc (1973-1975);
Centrul de Cercetari Antropologice al Academiei Romane Eroii
Sanitari 8, sector 5, 050474 Bucuresti (Romania) Antropologie
bio-medicala si socio-culturala, activitate didactica
01/07/1996 - 01/02/1998
cercetator stiintific gradul III
Cercetare demografica si antropologie demografica a principalelor indicatori demografi pe populatii din
Romania.
Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu" al Academiei Romane, Centrul
de Demografie
Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, Bucuresti (Romania)
cercetari stiintifice antropo-demografice
01/10/1970 - 03/12/1979
Diploma de doctor in biologie
Biologie umana, ecologie umana, antropologie bio-socio-culturala si medicina antropologica
Universitatea Al. I. Cuza, Iasi (Studii doctorale)
Iasi (Romania)

01/10/1957 - 30/06/1968
Diploma de llicenta in biologie
Biolog
(Intre 1959-1961 detinut politic, reprimire facultate 1964)
Facultatea de Biologie, Universitatea Bucuresti (diploma licenta)
Bucuresti (Romania)

01/05/2000 - 01/06/2000
Diploma absolvire curs genetica antropologca I
Antropologie genetica, antropologie medicala, demografie antropologica
Centrul de Cercetari Antropologice al Academiei Romane, in colaborare cu Universitatea Bordeaux
II, Franta (curs sponsarizat de Ambasda Frantei la Bucuresti) (curs postuniversitar) Eroii Sanitari nr.8,
sector 5, 050474 Bucuresti (Romania)

01/05/2000 - 01/06/2000
Diploma absolvire curs genetica antropologca I
Antropologie genetica, antropologie medicala, demografie antropologica
Centrul de Cercetari Antropologice al Academiei Romane, in colaborare cu Universitatea Bordeaux
II, Franta (curs sponsarizat de Ambasda Frantei la Bucuresti) (curs postuniversitar)
Eroii Sanitari nr.8, sector 5, 050474 Bucuresti (Romania)

27/04/2001 - 25/05/2001
Diploma absolvire curs genetica antropologca II
Antropologie genetica, antropologie medicala, demografie antropologica, antropologie sociala.
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dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Adresa(e)
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

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

Centrul de Cercetari Antropologice al Academiei Romane, in colaborare cu Universitatea Bordeaux
II, Franta (curs sponsarizat de Ambasda Frantei la Bucuresti) (postuniversitar) Eroii Sanitari 8, sector
5, 050474 Bucuresti (Romania)

23/09/2002 - 25/10/2002
Diploma absolvire curs de antropologie medicala
Antropologie medicala, antropologie socio-culturala
Centrul de Cercetari Antropologice al Academiei Romane, in colaborare cu Universitatea
Lousanne, Elvetia si Universitatea Hambrug, Germania (aprobat de Academia Romana si atestat
de Colegiul Medicilor din Romania) (Studii postuniversitare)
Eroii Sanitari nr. 8, sector 5, 050474 Bucuresti (Romania)

24/10/2003 - 31/10/2003
Certificat de absolvire a programului de educatie medicala continua
Geronotologie (Afectiuni reumatismale la varsta a III-a)
Ministerul Sanatatii. Centrul National de Perfectionare postuniversitara a medicilor, farmacistilor si altui
personal cu studii superioare (Perfectionare postuniversitara)
Bucuresti (Romania)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Romana

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european

Înţelegere
Ascultare

Franceză

C2

Portugheză

C1

Engleză

B1

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
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Utilizator
experimentat
Utilizator
experimentat
Utilizator
independent

Vorbire
Participare la
conversaţie

Citire
C2
C1
B1

Utilizator
experimentat
Utilizator
experimentat
Utilizator
independent

C2
B2
A1

Utilizator
experimentat
Utilizator
independent
Utilizator
elementar

Scriere

Discurs oral
C2
B2
A1

Utilizator
experimentat
Utilizator
independent
Utilizator
elementar

C2
B2
A1

Utilizator
experimenta
t
Utilizator
independent
Utilizator
elementar

Experienta muncii in echipa din facultate, activitati teren, cercetari teren, activitate in strainate in domeniul
bio-medical, activitate didactica, membru fondator al ONG Adolescentul din 1990, membru in Comisia
Nationala de Etica pentru Studiul Clinic al Medicamentului (1998-2008), membru la manifestarile cultural
educative "Conferinta de Joi" - Ministerul Administratiei si Interenelor, Romania (2004).
Experienta manageriala:
- Conducerea manageriala si profesionala a laboratorului de analize medicale al Spitalului
Provincial Pemba (Mozambic) – 1980-1983
- Conducerea colectivelor de auxologie si de biologia populationala din cadrul IAFR – 1984-prezent
- Asumarea responsabilitatii manageriale si stiintifice a activitatii IAFR in calitate de secretar stiintific
– 1990-1997
- Conducerea manageriala si stiintifica in calitate de director al IAFR – 1997 – 2016
- Conducerea si finalizarea proiectelor cu parteneri straini
- Experienta de manageriat in derularea a 26 de proiecte pe plan national si 8 pe plan internaţional
- Organizator de congrese, conferinte si cursuri nationale si internationale
Cunoastere PC nivel utilizator
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Competente si aptitudini artistice Recunoastere stiintifica:
- Membru corespondent al Academiei de Ştiinte Medicale, 1994;
- Membru al titular al Academiei de Științe Medicale, 1999;
- Membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, 2004;
- Membru a șase comisii şi societăţi naţionale şi șase societăţi internaţionale;
- Profesor invitat in Franta si Germania;
- Conducator lucrări de doctorat (21 titluri atestate pana in 2008 si 12 doctoranzi in curs de pregatire si
elaborare teza);
Alte competenţe şi aptitudini - Autor si co-autor a 15 volume (5 volume Atlase Antropologice), 170 articole si 293 comunicari in tara si
strainatate;
- Prezente in DICŢIONARUL SPECIALIŞTILOR, un “WHO’S WHO” în ştiinţa şi tehnica românească, vol.1,
ediţia 1, Editura Tehnică Bucureşti, 1996. p. 155; WHO’S WHO ÎN ROMÂNIA, Ediţie Princeps 2002,
Editura Pegasus Press, Bucureşti 2002, p.262; Constantin Toni Dârţu, PERSONALITĂŢI ROMÂNE ŞI
FAPTELE LOR 1950-2000, vol.III, Editura Pan Europe, Iaşi, 2002, p.99-116;Hubner’s blaues Who is Who,
Enciclopedia personalităţilor din România, Personenenzyklopadien Ag Ch-6304 Zug, Alpenstrasse 16,
Viena, 2006, sub tipar.
Permis de conducere Membru al asociaţiilor profesionale:
1969 - Societatea Antropologică Internaţională, Fundaţia Wenner-Gren, Chicago (SUA);
1972 - Comisia de Antropologie a Academiei Române;
1990 - Societatea Oamenilor de Ştiinţă din Romania;
1990 – Membru fondator al Asociatiei Nonguvernamentale Adolescentul
1992 - Membru Societatea Internaţională de Biometrie, Alexandria (SUA);
1992 - Membru Asociaţia Europeană de Antropologie, Bruxelles (Belgia);
1993 – Membru Uniunea Medicală Balcanică, filiala Bucureşti;
1996 - Membru Asociaţia Internaţională a Demografilor de Limbă Franceză, Paris (Franţa);
1997 - Membru Grupul Francofon de Antropologie, Bruxelles (Belgia);
1998 - Membru în Comisia Naţională de Etică pentru Studiul Clinic al Medicamentului;
2001 – Membru al Societăţii de Biometrie Umană şi Antropologie, Paris (Franţa);
2002 – Membru fondator al Societăţii de Bio-informatică, România.

Informaţii suplimentare

Activitate redacţională:
1991-1996 – Membru în Comitetul de Redacţie al Revistei “Studii şi Cercetări Antropologice”, Editura
Academia Română
1991-2009 – Membru în Comitetul de Redacţie al Revistei “Annuaire Roumain d'Anthropologie”, Editura
Academiei Române;
2000–2016 - Directorul Revistei “Annuaire Roumain d'Anthropologie”, Editura Academiei Române;
2000–actual - Membru în Comitetul Ştiinţific al Revistei “Antropo”, a Asociaţiei Antropologilor Europeni;
2001–actual - Membru în Comitetul Ştiinţific al Revistei Biometrie Humanine et Anthropologie, CNRS,
Franţa.
2003 – Membru în colectivul peer-review Revista Medicală Bucureşti, Romania
2005 - Membru în Comitetul Ştiinţific al Revistei de Igienă şi Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii.
Titluri academice:
- Premiul “I.C. Parhon” al Academiei Române, 2003;
- Premiul „Daniel Danielopolu” al Academiei Române, 2014;
- Premiul „George Emil Palade” al Academiei Oamenilor de Știință din România, 2015;
- Premiul „Ștefan Milcu” al Academiei Științe Medicale, 2017
Experienţa profesională internaţională :
- 2005 – schimb inter-academic Academia Romana - CNRS
- 2003 (1-31 iulie) - Profesor invitat - laboratorul de Eco-Anthropologie et ethnobiologie, Departamentul
ştiinţific Sciences de l’homme et de la societe – Muzee de l’Homme, Paris – Franţa;
- 1998 (5-11 iulie) - vizită de lucru în cadrul Macroproiectului Phare-LIEN, Liege-Belgia.
- 1992 (1-15 nov.) - Profesor invitat, antropologie biologică Univ. Hamburg, Institutul de Biologie Umană;
- 1991 (30sept.-15 nov.1991) - Profesor invitat - curs de antropologie biologică - Universitatea
Ulm (Germania).
- 1980 -1983 - Şef laborator analize clinice, Spitalul provincial Pemba (Mozambic);
- 1973-1975 - Profesor biologie, Lic. ’Ann Nacir’, Kenitra (Maroc).
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Organizator/preşedinte/colaborator al unor manifestări ştiinţifice cu participare internaţională),
dintre care menţionez:
- 1991-2009 – Conferinţa naţională anuală cu particpare internaţională “Natura şi Omul”, în colaborare cu
Muzeul de Ştiinţele Naturii Ploieşti (1991 prima ediţie, 2005 a XV-a ediţie)
- 1998 – Conferinţă cu participare internaţională “Secolul 21 şi Provocările antropologiei”, Bucureşti-Sinaia
– preşedinte conferinţă;
- 1999 – Cel de-al 24-lea Colocviu GALF (Grupul Antropologilor de Limbă Franceză)
“Antropologia secolului XXI – proiecte şi perspective”, Sinaia – preşedinte conferinţă ;
- 2004 (18-21 mai) - Expoziţia de fotografii “Port popular – Colecţia Rainer” în colaborare cu
UNESCO România şi Muzeul Omului Ploieşti, Buşteni, 2004;
- 2004 (28-30 sept.) - Colocviul “Droits à l’éducation et à l’information interculturelles”, organizat de Le
Département Chaire UNESCO d’étude d’échanges interculturels et interreligieux de l’Université de
Bucarest; l’Institut roumain pour les droits de l’homme, Bucarest et coordonnaterur d’une Chaire
UNESCO des droits de l’homme, de la démocratie, de paix et de la tolérance; l’Institut roumain des
sciences de l’éducation, Bucarest; Le Centre de Recherches Anthropologiques “Francisc Rainer”,
Académie Roumaine, Roumanie; L’Institut d’Ethnographie et Folklore “Constantin Brailoiu”, Académie
Roumaine; L’Institut interdisciplinaire d’éthnique et des droits de l’homme, et Chaire UNESCO pour les
droits de l’homme et la démocratie, Université de Fibourg;
- 2006 (1-7 iunie) – Practica de antropologie medicală în cadrul Centrului de Cercetări Antropologice a
10 studenţi de la Univ. Utica – New York conduşi de prof. Thomas Crist (paleoantropologie) şi prof. John
Johnsen (decan departamentul de Ştiinţe Sociale şi Management).
Alte referinte pot fi furnizate la cerere

Anexe

Pagina 6 / 6 - Curriculum vitae al
Glavce Cristiana Susana

-

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int

© Comunităţile Europene, 2003 20060628

