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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

30.03.2012 – prezent 
 
 
 

 

Arheolog specialist 
Ministerul Culturii, http://www.arh.cimec.ro/  

▪ Participarea la şantiere arheologice preventive şi sistematice, prelucrarea materialelor arheologice 
 
Poziția în registrul arheologic:  AM-S-878  
 
Tipul sau sectorul de activitate Patrimoniul Național  
 

mai 2010 – prezent 
 

Muzeograf arheolog, muzeograf I 

 Muzeul Național Brukenthal, Piața Mare, Nr. 4-5, 550163, Sibiu, România,  
Tel  +40  269 217 691, E-mail info@brukenthalmuseum.ro, Web http://www.brukenthalmuseum.ro  

 ▪ Cercetare, recuperare și înregistrare a patrimoniului muzeal 
▪ Cercetare arheologică de teren 
▪ Prelucrarea materialelor și datelor rezultate în urma cercetării arheologice de teren 

 
Tipul sau sectorul de activitate  Muzeu 

Octombrie 2013 - prezent Doctorand  

Universitatea „Lucian Blaga", Facultatea de Științe Socio-Umane, Sibiu 

▪ Istorie 
11 Februarie – 15 Martie 2013 Manager de proiect Cod COR  242101 

Ministerul Culturii – Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, București 

▪ Management – Manager de proiect 
▪ Stabilirea scopului și cerințelor de management integrat ale proiectului 
▪ Planificarea activităților și jaloanelor proiectului 
▪ Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect 
▪ Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect 
▪ Managementul riscurilor, echipei de proiect, calității și comunicării în cadrul proiectului 

19 Martie – 7 Decembrie 2012 Muzeograf Cod COR 262103 

Ministerul Culturii – Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, București 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

▪ Patrimoniu cultural - Bazele muzeologiei 
▪ Dezvoltarea colecțiilor 
▪ Gestiunea și evaluarea bunurilor culturale 
▪ Protejarea patrimoniului muzeal 
▪ Efectuarea cercetării de muzeu 
▪ Realizarea de expoziții și programe educative 
▪ Oferirea de produse și servicii către public 
▪ Promovarea produselor/serviciilor muzeului 
▪ Dezvoltarea colaborărilor cu alte organizații pentru satisfacerea nevoilor socio – culturale ale 

comunității 
Octombrie 2009 – Iunie 2011 Master de aprofundare în Istorie  

Universitatea „Lucian Blaga", Facultatea de Istorie și Patrimoniu ,,Nicolae Lupu”, Sibiu 

Protejarea și valorificarea patrimoniului istoric 

▪ Muzeologie arheologică și istorică, muzeotehnică 
▪ Metodologia analizei arheologice 
▪ Conservarea patrimoniului arheologic și istoric 
▪ Legislația cu privire la protejarea patrimoniului cultural 
▪ Elemente de geografie și demografie istorică 
▪ Conservarea orașelor medievale 

Octombrie 2006 – Iulie 2009 Licențiat în istorie  

Universitatea „Lucian Blaga", Facultatea de Istorie și Patrimoniu ,,Nicolae Lupu”, Sibiu 

▪ Antropologie generală 
▪ Europa și Orientul în Evul Mediu timpuriu 
▪ Istoria românilor în secolele V-XIII 
▪ Arheologie generală 
▪ Istoria istoriografiei românești 
▪ Metode și tehnici de cercetare istorică 
▪ Introducere în muzeologie 
▪ Științe auxiliare ale istoriei 

15 Octombrie 2007 – 18 
Februarie 2008 

Bursă de tip Erasmus  

Universitatea „Eberhard Karls” Tübingen, Germania 

▪ Prelucrare materiilor organice în Paleoliticul Timpuriu 
▪ Epoca Bronzului și a Fierului 
▪ Istoria și arheologia orașului medieval 
▪ Introducere în originea şi istoria timpurie a arheologiei 
▪ Probleme legate de istoria începutului Americii 

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză B2 B2 B2  B2  B2 
  

Germană A1  A2  A1  A1  A1  
  
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
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Competenţe de comunicare  ▪ Comunicarea eficientă în cadrul unui grup de specialiști, în urma unor proiecte precum 
Museum Communicator sau Multilateral Training for Museum Professionals – MUSE-TRAIN. 
▪ Managementul comunicării în cadrul unui proiect, abilitate dobândită în urma cursului de 

Manager de proiect. 
▪ Capacitatea de a susține un discurs public, participarea la  conferință internațională:  2nd 

International Conference for Doctoral Students (Sibiu, 2015); Civiltà romena e identità 
europea. Storia, cultura, società (Veneția, 2015); Relaţii Interetnice în Transilvania, ed. 8 (Sibiu, 
2014); Dedicated digital archeological libraries in Romanian Museums (Roma, 2009) dar și la 
simpozioane naționale precum:  Cercetarea preventivă. Provocarea arheologică a zilelor 
noastre (Sibiu, 2013), sau Al XXII-lea simpozion național de arheometrie  (Iclod, 2009). Consider 
că mi s-a dezvoltat capacitatea de a susține un discurs public și datorită ghidajelor susținute pentru 
grupurile de vizitatori din muzeul Național Brukenthal Sibiu. 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Bune abilităţi de conducere a unei echipe – leadership, dobândite ca urmare a cursului de Manager 
de Proiect și mai ales a mediului în care lucrez de 3 ani. 
▪ Puterea de a lua o decizie care să avantajeze grupul și nu individul,  dobândite ca urmare a cursului 

de Manager de Proiect. 
▪ Managementul riscurilor, echipei de proiect și a calității proiectului, abilități dobândită în urma 

cursului de Manager de proiect. 
▪ Planificarea activităților,  dobândite ca urmare a cursului de Manager de Proiect. 

 
Competenţe dobândite la locul de 

muncă  

 
▪ Capacitate de muncă în echipă, dobândită în urma unui proiect precum Cercetarea preventivă. 

Provocarea arheologică a zilelor noastre sau ale articolelor publicate împreună cu diverși 
colaboratori. 
▪ O bună cunoaștere în organizarea unui eveniment cultural, diferite evenimente în care am fost 

membru sau în care am fost organizator principal (expoziții, conferințe, comunicate de presă). 
▪ Abilitatea de coordonare a unui grup de 15 muncitori pe un sector al unui șantier arheologic de 

cercetare preventivă, șantierele arheologice:  Cristian Situl I, campania 2011, Cristian Situl III, 
campaniile 2011 și 2013 sau Miercurea Sibiului, Situl III, campania 2012.  
▪ Administrarea unui depozit cu obiecte de patrimoniu național, în calitatea de gestionar al 

depozitelor de Artă Decorativă și Sculptură din cadrul Muzeului Național Brukenthal. 
 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, am lucrat la realizarea unor baze de date în 
programul Access pentru elaborarea Lucrării de licență și pentru un Proiect intitulat DigiBruk. În 
același timp am folosit programele Office și PowerPoint pentru scrierea articolelor științifice și pentru 
elaborarea prezentărilor științifice la care am participat. 
▪ o bună cunoaștere a programului CorelDraw, folosit pentru transpunerea în format digital a planurilor 

de șantier și fotografiile materialelor arheologice pentru publicare. 
▪ Realizarea de PDF-uri cu posibilitate de extragere a textului scris după documente vechi, vezi 

proiectul DigiBruk și articolul DigiBruk. Digitization project of the Brukenthal National Museum 
journals… 
▪ o foarte bună cunoaștere a programului Adobe Photoshop CS, folosit pentru editarea fotografiilor de 

șantier. 
 

Alte competenţe  ▪ fotografie – competență obținută în urma unui curs acreditat pe care l-am urmat în anul 2013. 
 

Permis de conducere  Dețin permis de conducere B. 
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Șantiere arheologice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Miercurea Sibiului – Petriș, campanile 2007, 2008, 2009, 2010; 
▪ Tărtăria – Gura Luncii, campania 2010; 
▪ Hunedoara – Grădina Castelului, campaniile 2007, 2008; 
▪ Turdaș - Luncă, campania 2011 (șantier de salvare de sarcină arheologică); 
▪ Cristian Situl I, campania 2011 (șantier de salvare de sarcină arheologică); 
▪ Cristian Situl II, campania 2011 (șantier de salvare de sarcină arheologică); 
▪ Cristian Situl III, campania 2011 (șantier de salvare de sarcină arheologică); 
▪ Miercurea Sibiului, Situl I, campania 2012 (șantier de salvare de sarcină arheologică); 
▪ Miercurea Sibiului, Situl III, campania 2012 (șantier de salvare de sarcină arheologică); 
▪ Cristian Situl III, campania 2013 (ed. 2, șantier de salvare de sarcină arheologică); 
▪ Tărtăria – Gura Luncii, campania 2013. 
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