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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 

2000–2004 Licențiat  

Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia (România)  

Facultatea de Istorie și Filologie,  

Profilul - Muzeologie, 

Specializare - Muzeologie Conservarea Restaurarea Patrimoniului 

2008 Atestat Expert  

București (România)  

Expert în domeniul Restaurare Metal. 

2000 Diplomă  

Centrul de pregătire și formare a personalului din instituțiile de cultură. 

București (România). 

Bazele restaurării științifice. 

Specializarea - Restaurare bunuri culturale din metal. 

2002–Prezent  Restaurator metale 

Muzeul Național de Istorie a României 

Calea Victoriei, nr. 12, București (România)  

www.mnir.ro  

Tipul sau sectorul de activitate Cultură  

  

 Lucrări de restaurare. 

  

 Prelucrarea (stabilirea stării de conservare, a diagnosticului şi modalităţilor de intervenţie; 

efectuarea tratamentelor de curăţire, stabilizare, întregire, completare, consolidare şi protecţie), 

obiectelor metalice provenite din santierele arheologice: Durostorum, Capidava, Rosia 

Montana, Histria (în colaborare cu Institutul de Arheologie Vasile Pârvan). 

mailto:metale@mnir.ro
http://www.mnir.ro/#_blank


 Prelucrarea (stabilirea stării de conservare, a diagnosticului şi modalităţilor de intervenţie; 

efectuarea tratamentelor de curăţire, stabilizare, întregire, completare, consolidare şi protecţie), 

obiectelor metalice provenite din santierele arheologice, Șibot, Micia, Vețel, Brănișca, 

Bucșani. 

 

 Prelucrarea (stabilirea stării de conservare, a diagnosticului şi modalităţilor de intervenţie; 

efectuarea tratamentelor de curăţire, stabilizare, întregire, completare, consolidare şi protecţie), 

a două depozite compuse din piese de bronz și fier (Tărtăria I și Tărtăria II), găsite în 

primăvara anului 2012, cu ocazia unor ample cercetări arheologice preventive în situl Tărtăria 

- Podul Tărtăriei Vest. 

 

 Pregătirea (curăţirea; consolidarea; etc.) obiectelor metalice pentru expoziţii organizate în ţară 

şi în străinătate, cu participarea sau organizarea Muzeului Naţional de Istorie a României. 

 

 Documentație de avizare a modalităților de intervenție asupra obiectelor clasate tezaur. 

(Stabilirea stării de conservare, a diagnosticului şi efectuarea tratamentelor de curăţire, 

stabilizare, întregire, completare, consolidare, protecţie) pentru piese din tezaurele de la: 

Peretu, Poiana Coțofenești, Coiful Celtic de la Ciumesti, Urnă funerară Hydria Callatis 

 

 Concepția și execuția ambalarii obiectelor ce au facut parte din expoziția "Gli Ori Antichi 

Della Romania – Prima E Dopo Traiano" La Muzeul Forurilor Imperiale de la Roma 2010. 

 

 Concepția și realizarea ambalajului de transport a Stindardului liturgic al lui Ștefan cel Mare 

ce a fost expus la Chișinău Republica Moldova în 2011. 

 

 Ambalarea obiectelor ce fac parte din cadrul expoziției Aurul si Argintul Antic al României 

itinerată în România și Ungaria (Debrecen)2013-2018 

 

 n 

 Ambalarea și etalarea obiectelor ce au facut parte din Expoziția Eveniment Comorile 

României în China, vernisată la Muzeul Național al Chinei din Beijing, mai –iunie 2016 și la 

Muzeul Provinciei Sichuan din Chengdu, cât și demontarea expoziției pentru repatriere în 

august 2016. 

 

 Etalarea obiectelor ce au făcut  parte din expoziția „Meșteșug și prestigiu. Depozitele de 

bronzuri de la Tărtăria" 2016. 
 

 Stabilirea stării de conservare, ambalarea și etalarea obiectelor ce au făcut parte din expoziția 

„Felix Terra, Istorie și artă ecleziastică în Episcopia Romano-Catolica de Oradea‟ la MNIR 

2017. 
 

 Ambalarea și etalarea obiectelor ce au facut parte din Expoziția  Marie de Roumanie, Reine 

& Artiste, Pale du Tau, Reims Franța 2019 



 

 

 

 

Execuţie replici știinţifice (copii) după obiecte originale: 

  

 Bustul regelui Ferdinand 

 Bustul reginei Maria 

 Bustul compozitorului George Enescu 

 Coroana regelui Ferdinand 

 Coroana reginei Maria 

 Buzdugan (sceptru) al regelui Ferdinand 

 Ordinul ,,Ferdinand" 

 Ordinul ,,Mihai Viteazul" – toate cele trei clase 

 Medalia Premiului Nobel aparținând doctorului George Emil Palade 

   

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Coordonarea stagiului de mentorat a stagiarului Paul Popa, ianuarie - iunie 2015 

Coordonarea lucrării de preatestat – atestat a restauratorului metal, Paul Popa, 

februarie - octombrie 2019 

Coordonarea lucrării de preatestat a restauratorului metal, Mladin Bogdan, 

februarie 2020 

Coordonarea stagiului de mentorat a stagiarului Burtea Cătălin, martie - august 

2019 

 


