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Curriculum vitae Europass  
 
 
 

 

 
Informaţii personale 

 

Nume/Prenume  Drăgoiescu Valentin-Ionuţ 

Adresa   

Telefon  +4021.315.82.07  

Fax  +4021.311.33.56 

E-mail  dragoiescu.mnir@gmail.com 

 

Cetăţenia  Romană 

 

Data naşterii  03.01.1981 

 

 Sex  masculin 

 
 Experienţa profesională  
 

                                    Perioda 

            Funcţia sau postul 
ocupat 

             

Principalele activităţi şi                             
responsabilităţi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

 01 ianuarie 2015 – prezent 

Secretarul Comisiei de Recepție, Evaluare, Achiziții Obiecte de Patrimoniu și Achiziții Obiecte Stand 
și al Subcomisiilor pentru Bunuri Istorice și Documentare, Bunuri Arheologice, Bunuri Numismatice, 
Bunuri Filatelice.    

Întocmirea actelor necesare (Ofertă de Vânzare; Act de Sponsorizare/Donații) preluării bunurilor 
culturale de la persoane fizice și juridice; transmiterea bunurilor culturale departamentelor de 
specialitate pentru întocmirea expertizelor; preluarea referatelor/expertizelor de specialitate; 
stabilirea și conducerea (alături de președinte) ședințelor Comisiei de Recepție, Evaluare, Achiziții 
Obiecte de Patrimoniu și Achiziții Obiecte Stand; întocmirea notelor de fundamentare prin care se 
solicită achitarea unor sume în legătură cu procedura de achiziționare a bunurilor culturale mobile; 
comunicarea valorilor de achiziție pentru bunurile culturale mobile persoanelor fizice; întocmirea 
proceselor-verbale de achiziție în care se consemnează bunurile culturale mobile pentru care s-a 
avizat sau nu achiziția; întocmirea Contractelor de vânzare-cumpărare; întocmirea statelor de plată; 
întocmirea Proceselor-Verbale de introducere în patrimoniul MNIR a bunurilor culturale mobile; 
preluarea Proceselor-Verbale de primire a bunurilor arheologice descoperite întâmplător; preluarea 
Rapoartelor Tehnice de Cercetare Arheologică; preluarea de bunuri culturale mobile de la Direcțiile 
Județene de Cultură și transmiterea bunurilor culturale departamentelor de specialitate pentru 
întocmirea expertizelor; preluarea de bunuri culturale mobile de la instituțiile abilitate în combaterea 
infracțiunilor îndreptate împotriva patrimoniului național și din spațiul comunitar.  

 

Muzeul Naţional de Istorie a României 

Calea Victoriei, nr.12 

Cultură, cercetare 

 

 

   

Perioda  01 noiembrie 2011 – present. 

Funcţia sau postul ocupat  Muzeograf 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Protejarea, studierea şi promovarea patrimoniului cultural prin punerea în valoare a colecţiilor 
muzeale. 

Numele şi adresa angajatorului   Muzeul Naţional de Istorie a României. 

Calea Victoriei, nr.12 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Cultură, cercetare. 

 

Perioda 

  

25 iunie 2009 - 09 august 2010 

Funcţia sau postul ocupat  Director Coordonator Adjunct 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonarea programelor şi proiectelor pentru tineret din cadrul instituţiei. 

Numele si adresa angajatorului   Direcţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti din cadrul Ministerului Cercetării, Educaţiei 
Tineretului şi Sportului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Educaţie 

   

   

   

 

Perioda  25 februarie 2008-17 martie 2009 

Funcţia sau postul ocupat  Agent comercial 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Comercializarea produselor metalurgice 

Numele si adresa angajatorului   Mairon Holding LTD 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Construcţii 

 

Perioda  Ianuarie 2007-februarie 2008 

Funcţia sau postul ocupat  Asocia 

Principalele activitpţi şi 
responsabilităţi 

 Director comercial 

Numele si adresa angajatorului   Sc Tudor Development Srl 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Construcţii 

 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioda  08 aprilie-19 aprilie 2013 

Calificarea / diploma obţinută  Gestionar depozit arme şi muniţii. Aviz pentru îndeplinirea calității de gestionar depozit arme și 
muniții în cadrul Muzeului Național de Istorie a României. 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii. 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţamânt / furnizorului de formare 

 Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţamânt / formare 

 Formare şi perfecţionare profesională. 
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Perioda 

Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate /      
competenţe dobândite 

 

 

Numele si tipul instituţiei de    
învăţamânt / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de    
învăţamânt / formare 

 

 23 noiembrie- 5 decembrie 2015 – 8 aprilie 2016. 

Bazele Muzeografiei. 

Recunoașterea principalelor structuri de organizare și activități muzeale; instrumente și aplicații 
virtuale/multimedia în muzee; practici curatoriale specifice; elaborarea planului de comunicare și 
marketing al muzeului/produsului/serviciului muzeal; elaborararea proiectului de educație muzeală. 

 

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală 

 

Formare şi perfecţionare profesională. 

Perioda  15 septembrie 2013-15 septembrie 2014. 

Calificarea / diploma obţinută  Conservator Bunuri Culturale. 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Controlul condiţiilor microclimatice; conservarea preventivă a bunurilor culturale expuse sau 
depozitate; ocrotirea bunurilor culturale prezentate în expoziţii; ocrotirea bunurilor culturale păstrate 
în depozite; conservarea bunurilor culturale în timpul schimburilor culturale; conservarea preventivă 
a memoriei audio-vizuale; aplicarea măsurilor urgente pentru salvarea descoperirilor arheologice.  

 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţamânt / furnizorului de formare 

 Patriarhia Română 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţamânt / formare 

 Formare şi perfecţionare profesională. 

 

   

Perioda  Octombrie 2008 - septembrie 2010 

Calificare / diploma obţinută  Masterat în Istoria şi Practica Relaţiilor Internaţionale 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţamânt / furnizorului de formare 

 Universitatea Bucureşti , Facultatea de Istorie 

   

Perioda  2001-2005 

Calificarea / diploma obţinută  Licenţiat în Istorie Contemporană Universală 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţamânt / furnizorului de formare 

 Universitatea Bucureşti , Facultatea de Istorie 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţamânt / formare 

 Studii universitare 

   

Perioda  1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat. Atestat profesional în desen tehnic pentru construcţii, arhitectură, urbanism 
şi amenajarea teritoriului. 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

  

Numele si tipul instituţiei de 
învăţamânt / furnizorului de formare 

 Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice „I.N. Socolescu” 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţamânt / formare 

 Studii liceale 

 
 Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba materna  româna 
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 Limbi straine cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

 

Limba engleza   avansat  avansat  mediu  mediu  mediu 

Limba            

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  Adaptabilitate, sociabilitate, rezistenţă la stress. 

 
 

Competenţe  şi aptitudini tehnice  Cele ce decurg din specializarea liceala. 
 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare 
a calculatorului 

 Adobe Photoshop, Corel Draw, Microsoft Office – nivel mediu. 

 
Permis de conducere  Categoria B, 2004 

   
 Alte informaţii  2011-prezent – Cercetarea și documentarea cu privire la obiectele muzeale; participarea la 

examene și interviuri de angajare în cadrul comisiilor din MNIR; participarea la inventarele bunurilor 
culturale mobile din cadrul MNIR. 

2005-colaborare cu Societatea de Studii Istorice Erasmus, Facultatea de Istorie, Universitatea 
București.  

2005-colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Romaniei pe proiecte arheologice. 

2005-colaborare cu Asociaţia Română de Arheologie finalizată cu publicarea Atlas for the 
identification of bony fish bones from archaeological site;  membru al echipei de coordonare. 

 
 Anexă   Listă articole, expoziţii şi volume. 

 
 
 
 
 
 Articole: 
 

 In memoriam aviatoarea Mariana Drăgescu (1912-2013), în MNIR XXV, 2013, Şerban Constantinescu, Valentin-Ionuţ 
Drăgoiescu. 

 Impresii din Campania 1916-1920, aparţinând sergentului Mihăilescu I. Ştefan din cadrul Divizieia a 15-a Constanţa, în MNIR 
XXVI, 2014, Şerban Constantinescu, Valentin-Ionuţ Drăgoiescu. 

 
Expoziţii 
organizate/concepute tematic sau la care am contribuit prin documentare: 

 

 Expoziția Fețele noi ale armelor vechi (2019); membru al colectivului de organizare. 

 Expoziția Dintre mii de jucarii (2019); membru al colectivului de organizare. 

 Expoziția 2019, Un pas uriaș către Lună/A Giant Leep to the Moon; membru al colectivului de organizare. 

 Micro-expoziție 2019, prilejuită de vizita în România a primei femei astronaut dna. Dr. Anna Fisher; membru al colectivului de 
organizare. 

 Micro-expoziție în cadrul recepției organizate de către Ambasada SUA cu prilejiul Zilei Independenței cu titlul 50th Anniversary of 
Apollo 11 Moon Landing (2019); membru al colectivului de organizare. 

 Epoziția Arta Tranșeelor 2019; membru al colectivului de organizare. 

 Exponatul lunii februarie 2016 - Convoi la Plevna. 

 Expoziția temporară 2016 -  România în Marele Război. 

 Epoziția temporară 2016 -  Povestea lăzilor săsești din Transilvania. 

 Exponatul lunii decembrie - Rezoluția Adunări Naționale de la Alba Iulia. 

 Exponatul lunii iunie 2015 – Rhytonul de la Poroina Mare. 
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 Eponatul lunii mai 2015 – Cravașa lui Emil Rebreanu.  

 Exponatul lunii aprilie 2015 – Pravila de la Govora. Întâiul cod de legi din Ţara Românească. 

 Exponatul lunii martie 2015 – Carul votiv de la Bujoru. 

 Exponatul lunii febuarie 2015 – Însemne de breaslă din Transilvania. 

 Exponatul lunii ianuarie 2015 – Ocaua lui Cuza. 

 Expoziţie Minunata lume a basmelor şi poveştilor, 2014 (22 decembrie 2014-31 ianuarie 2015). 

 Exponatul lunii noiembrie 2014 – Codex Altemberger. Uimitorul manuscris medieval al saşilor din Sibiu. 

 Expoziţie Regele a murit! Trăiască Regele! 2014 (30 octombrie 2014-1 martie 2015). 

 Oraşele Moldovei, Bucureşti 2014, volum realizat în cadrul proiectului IMAGO ROMANIAE, editat de MNIR; membru al echipei 
de coordonatori. 

 Expoziţie Haina îl face pe om. Şase secole de istorie vestimentară, Bucureşti 2014, volum editat de MNIR; membru al 
colectivului de coordonatori.  

 Din viaţa Regelui Carol I, Al.Tzigara Samurcaş, Bucureşti 1939-2014, reeditare MNIR; pregătire pentru tipar.  

 Oraşele Transilvaniei, Bucureşti 2013, volum realizat în cadrul proiectului IMAGO ROMANIAE, editat de MNIR; membru al 
colectivului de coordonatori. 

 Album Maria Regina..., Bucureşti 2013, volum editat de MNIR; membru al colectivului de coordonatori. 

 Expoziţie 1913. Al doilea război balcanic şi pacea de la Bucureşti, 2013; volum editat de MNIR; membru al colectivului de 
organizare din partea MNIR. 

 Expoziţie Comorile Chinei, Bucureşti 2013, volum editat de MNIR; membru al echipei logistice. 

 Expoziţie Basarabia 1812-1947. Oameni, Locuri, Frontiere, Bucureşti 2012; volum editat de MNIR; membru al colectivului de 
organizare. 

 Expoziţie Bing. Magia jucăriilor, Bucureşti 2012, volum editat de MNIR; curator al expoziţiei, coordonator. 

 Staţiunile balneoclimaterice româneşti (sfârşitul secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea), Bucureşti 2012, 
volum realizat în cadrul proiectului IMAGO ROMANIAE, editat de MNIR; membru al colectivului de coordonatori. 

 Expoziţie 90 de ani de la încoronarea de la Alba Iulia, Bucureşti 2012, volum editat de MNIR; membru al colectivului de 
organizare. 


