
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Erica-Valentina Iojă 

Bucure ti (România) ș

erica.ioja@mnir.ro 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

12/2019–Prezent Curator
Muzeul Na ional de Istorie a României (România) ț

- Realizarea expozi iilor i evenimentelor culturale organizate de muzeu;ț ș
- Documentarea, cercetarea i eviden a patrimoniului muzeal filatelic;ș ț
- Elaborarea studiilor i articolelor de specialitate;ș
- Inventarierea Colec iei Filatelice a României.ț

02/2019–11/2019 Director executiv
Asocia ia „Prietenii Muzeului Na ional de Artă al României”, Bucure ti (România) ț ț ș

- Coordonarea i implementarea de proiecte în beneficiul Muzeului Na ional de Artă: Noaptea ș ț
Muzeelor, „Bal la Palat”.
- Organizarea evenimentului „Bal la Palat - 3 octombrie 2019” dedicat strângerii de fonduri pentru 
deschiderea Galeriei de Arte Decorative a Muzeului Na ional de Artă al României, cu participarea a ț
aproximativ 200 de invita i;ț
- Redactare de con inut pentru site-ul asocia iei: www.prieteniimnar.ro;ț ț
- Redactare de con inut pentru canalele de social media ale asocia iei;ț ț
- Activită i administrative: contabilitate primară, redactare i gestiune documente interne, cereri i ț ș ș
contracte de sponsorizare;
- Men inerea unei bune rela ii cu ter ii, respectiv cu membrii asocia iei.ț ț ț ț

10/2018–12/2018 Analist de informa iiț
Adobe Systems Romania, Bucure ti (România) ș

- Documentarea societă ilor aflateț  în rela ii comerciale cu Adobe în vederea actualizării bazelor de ț
date interne;
- Analiza profilului acestora i a veniturilor pe care le generează prin achizi ia de produse din suita ș ț
Adobe;
- Realizarea unei ierarhii a clien ilor Adobe i administrarea acesteia reflectând rezultatele oferite de ț ș
procesele ante-men ionate, prin utilizarea programelor Tableau, Alteryx Designer, D&B Hoovers, ț
Excel.

08/2017–12/2017 Asistent administrativ
Institutul de Studii Avansate pentru Cultura i Civiliza ia Levantului (România) ș ț

- Activită i de tehnoredactare, transcriere i traducere din limba română în limba engleză i viceversa;ț ș ș
- Elaborarea i procesarea documentelor institu iei: scrisori, invita ii oficiale;ș ț ț
- Împreună cu echipa de lucru desemnată, organizarea conferin ei „Ini iativa Levant pentru pace ț ț
globală: prin diploma ie culturală către o pace durabilă”, 20-21 noiembrie 2017, Palatul Parlamentului, ț
Bucure ti;ș
- Interpretariat pentru invita ii străini ai conferin ei.ț ț

08/2016–12/2016 Director de cabinet
Ministerul Culturii i Identită ii Na ionale (România) ș ț ț

- Coordonarea activită ii cabinetului secretarului de stat;ț
- Înregistrarea i monitorizarea interpelărilor, peti iilor i scrisorilor adresate secretarului de stat, ș ț ș
respectiv elaborarea i transmiterea răspunsurilor la acestea;ș
- Participarea la elaborarea proiectelor de legi i ordonan e care vizează domeniile de competen ă ale ș ț ț
Ministerului Culturii i Identită ii Na ionale;ș ț ț
- Coordonarea i implementarea de strategii în cadrul campaniei „Brâncu i e al meu”, respectiv în ș ș
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organizarea participării României la Bienala de Artă de la Vene ia;ț
- Alte atribu ii i sarcini, precum elaborarea i redactarea discursurilor demnitarului, elaborarea i ț ș ș ș
redactarea comunicatelor i con inutului website-ului Ministerului Culturii.ș ț

07/2015–07/2015 Asistent cercetare (stagiu de practică)
Galeriile Artmark (România) 

- Cercetarea lucrărilor de artă în vederea documentării provenien ei acestora;ț
- Elaborarea fi elor i redactarea prezentării lucrărilor în vederea includerii acestora în licita iile viitoare.ș ș ț

2006–2013 Diferite locuri de muncă în vânzări i marketingș

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

11/2019–Prezent Doctor în istorie Nivelul 8 CEC

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română, Bucure ti (România) ș

Teză de doctorat: „Rolul statului român în formarea arti tilor autohtoni (1856-1918)”, conducător ș
tiin ific: prof. univ. dr. Alin Ciupalăș ț

10/2016–06/2018 Master în Istoria Artei i Filosofia Culturiiș Nivelul 7 CEC 

Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure ti, Bucure ti (România) ș ș

Titlul lucrării: „Imaginea Celuilalt în pictura lui Nicolae Grigorescu", coordonator tiin ific: prof. univ. dr. ș ț
Alin Ciupală

10/2013–06/2016 Licen iat în Istorie, specializarea Istoria Arteiț Nivelul 6 CEC 

Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure ti, Bucure ti (România) ș ș

Titlul lucrării: „Reprezentarea femeii în pictura lui Nicolae Grigorescu", coordonator tiin ific: prof. univ. ș ț
dr. Alin Ciupală

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C2 C2 C2 C2

Certificat de competen e lingvistice - Centrul de Limbi Străine, Universitatea din Bucure ti ț ș

franceză B2 B2 B1 B1 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare 

Competenţe de comunicare - Bune abilită i de comunicare verbală dobândite în urma experien ei în vânzări;ț ț
- Bune abilită i de comunicare scrisă dobândite în urma experien ei ca director de cabinet.ț ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- Bune competen e organizatorice i abilită i de conducere dobândite în urma experien ei ca manager ț ș ț ț
de echipă în domeniul marketing, respectiv din pozi iaț  de director executiv;
- Leadership i coordonare echipe: în cadrul edi iei din 2019 a Nop ii Muzeelor, am cooptat i ș ț ț ș
coordonat o echipă de 10 voluntari, studen i ai sec iei de istoria artei, Facultatea de Istorie, ț ț
Universitatea din Bucure ti.ș

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- Capacitate de analiză, procesare i sinteză a unui volum mare de date i informa ii.ș ș ț
- Bună organizare în elaborarea i organizarea de evenimente.ș
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Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

- Bună stăpânire a suitei Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
- Utilizator independent al aplica iilor Adobe Acrobat, Photoshop i Lightroom.ț ș

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Conferinţe - Conferin a „Omul i obiectele”, edi ia I, Clubul universitar de cartofilie, filatelie i maximafilie, ț ș ț ș
Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure ti, 29 septembrie 2017, cu lucrarea „Primii colec ionari ș ț
ai artei lui Nicolae Grigorescu”.
- Sesiunea Anuală Interna ională de Comunicări tiin ifice, Muzeul ării Făgăra ului „Valer Literat”, ț Ș ț Ț ș
Făgăra , 7-8 septembrie 2017, cu lucrarea „Ipostaza maternită ii în pictura modernă europeană: oș ț
analiză comparativă între imaginarul masculin i cel feminin”.ș
- Conferin a Na ională a studen ilor i doctoranzilor Istorie-Arheologie-Muzeologie-Istoria Artei-ț ț ț ș
Patrimoniu, Facultatea de Istorie i Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918", Alba-Iulia, 11-12 ș
noiembrie 2016, cu lucrarea „Nudul în pictura lui Nicolae Grigorescu".
- Conferin a tiin ifică Anuală a Studen ilor „A Different Language is a Different Vision on Life", ț Ș ț ț
Facultatea de Limbi i Literaturi Străine, Universitatea din Bucure ti, 8 mai 2015, cu lucrarea „A ș ș
Different Typology of Nicolae Grigorescu's Paintings".

Publicaţii Studii i articole:ș

- „Imaginea << iganului>> în pictura lui Nicolae Grigorescu”, în „Conferin a Interna ională „Biserica ț ț ț
Ortodoxă, statul i societatea românească”, Constan a, 2018: Biserica Ortodoxă i societatea ș ț ș
românească într-un secol de istorie” (coord. Constantin Claudiu Cotan), Bucure ti, Editura ș
Universitară, 2019.
- „Reprezentarea femeii în pictura lui Nicolae Grigorescu", în „Ipostaze ale modernită ii în Vechiul ț
Regat” (ed. Ion Bulei, Alin Ciupală), vol. VII, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2017.
- „De la me ter zugrav la portretist de evalet – incursiune în statutul artistului în secolul XVIII – ș ș
începutul secolului XIX”, în „Artă în România”, 31 martie 2018, disponibil la http://artainromania.ro/de-
la-mester-zugrav-la-portretist-de-sevalet-incursiune-in-statutul-artistului-in-secolul-xviii-inceputul-
secolului-xix/;
- „Valorile elitei tradi ionale în arta chineză i japoneză”, în „Artă în România”, 8 octombrie 2017, ț ș
disponibil la http://artainromania.ro/valorile-elitei-traditionale-arta-chineza-si-japoneza/;
- „Colec ionismul i nevoia oamenilor de a colec iona”, 14 decembrie 2015, disponibil ț ș ț
la http://societatesicultura.ro/2015/12/colectionismul/;
- „Warhol, comercialul i cele 15 minute de faimă”, 26 martie 2014, disponibil ș
la http://societatesicultura.ro/2014/03/andy-warhol/.

Cronici de expozi ie:ț

- „ tefan Luchian dessinateur", în „Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts", Institutul de Ș
Istoria Artei „G. Oprescu", Bucure ti, Editura Academiei Române, tome LIII, 2016.ș
- „Archive - Gabriela Bodin", în „Studii i cercetări de istoria artei. Artă plastică", Institutul de Istoria ș
Artei „G. Oprescu", Bucure ti, Editura Academiei Române, tom 6 (50), 2016.ș
- „Virginia Lupu 'tossing and turning, crushing and teasing, breaking and shaping' Solo show", în 
„Studii i cercetări de istoria artei. Artă plastică", Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu", Bucure ti, ș ș
Editura Academiei Române, tom 6 (50), 2016.

Expozi iiț Co-curator al expozi iei ț „Mici însemne ale unor mari năzuin e. Simboluri ale Unirii Principatelor în ț
filatelie i numismatică”ș , în cadrul seriei de micro-expozi ii „Exponatul lunii” la Muzeul Na ional de ț ț
Istorie a României, Bucure ti, 23 ianuarie 2020 - 16 februarie 2020.ș
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   ECV 2019-09-10T17:59:55.360Z 2020-04-07T08:24:34.032Z V3.4 EWA Europass CV true                   Erica-Valentina Iojă    București  RO România  erica.ioja@mnir.ro     true  Curator <p>- Realizarea expozițiilor și evenimentelor culturale organizate de muzeu;<br />- Documentarea, cercetarea și evidența patrimoniului muzeal filatelic;<br />- Elaborarea studiilor și articolelor de specialitate;<br />- Inventarierea Colecției Filatelice a României.</p>  Muzeul Național de Istorie a României     RO România     false  Director executiv <p>- Coordonarea și implementarea de proiecte în beneficiul Muzeului Național de Artă: Noaptea Muzeelor, „Bal la Palat”.<br />- Organizarea evenimentului „Bal la Palat - 3 octombrie 2019” dedicat strângerii de fonduri pentru deschiderea Galeriei de Arte Decorative a Muzeului Național de Artă al României, cu participarea a aproximativ 200 de invitați;<br />- Redactare de conținut pentru site-ul asociației: www.prieteniimnar.ro;<br />- Redactare de conținut pentru canalele de social media ale asociației;<br />- Activități administrative: contabilitate primară, redactare și gestiune documente interne, cereri și contracte de sponsorizare;<br />- Menținerea unei bune relații cu terții, respectiv cu membrii asociației.</p>  Asociația „Prietenii Muzeului Național de Artă al României”    București  RO România     false  Analist de informații <p>- Documentarea societăților aflate în relații comerciale cu Adobe în vederea actualizării bazelor de date interne;<br />- Analiza profilului acestora și a veniturilor pe care le generează prin achiziția de produse din suita Adobe;<br />- Realizarea unei ierarhii a clienților Adobe și administrarea acesteia reflectând rezultatele oferite de procesele ante-menționate, prin utilizarea programelor Tableau, Alteryx Designer, D&amp;B Hoovers, Excel.</p>  Adobe Systems Romania    București  RO România     false  Asistent administrativ <p>- Activități de tehnoredactare, transcriere și traducere din limba română în limba engleză și viceversa;<br />- Elaborarea și procesarea documentelor instituției: scrisori, invitații oficiale;<br />- Împreună cu echipa de lucru desemnată, organizarea conferinței „Inițiativa Levant pentru pace globală: prin diplomație culturală către o pace durabilă”, 20-21 noiembrie 2017, Palatul Parlamentului, București;<br />- Interpretariat pentru invitații străini ai conferinței.</p>  Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului     RO România     false  Director de cabinet <p>- Coordonarea activității cabinetului secretarului de stat;<br />- Înregistrarea și monitorizarea interpelărilor, petițiilor și scrisorilor adresate secretarului de stat, respectiv elaborarea și transmiterea răspunsurilor la acestea;<br />- Participarea la elaborarea proiectelor de legi și ordonanțe care vizează domeniile de competență ale Ministerului Culturii și Identității Naționale;<br />- Coordonarea și implementarea de strategii în cadrul campaniei „Brâncuși e al meu”, respectiv în organizarea participării României la Bienala de Artă de la Veneția;<br />- Alte atribuții și sarcini, precum elaborarea și redactarea discursurilor demnitarului, elaborarea și redactarea comunicatelor și conținutului website-ului Ministerului Culturii.</p>  Ministerul Culturii și Identității Naționale     RO România     false  Asistent cercetare (stagiu de practică) <p>- Cercetarea lucrărilor de artă în vederea documentării provenienței acestora;<br />- Elaborarea fișelor și redactarea prezentării lucrărilor în vederea includerii acestora în licitațiile viitoare.</p>  Galeriile Artmark     RO România     false  Diferite locuri de muncă în vânzări și marketing     true Doctor în istorie <p>Teză de doctorat: „Rolul statului român în formarea artiștilor autohtoni (1856-1918)”, conducător științific: prof. univ. dr. Alin Ciupală</p>  Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română    București  RO România  8 Nivelul 8 CEC     false Master în Istoria Artei și Filosofia Culturii <p>Titlul lucrării: „Imaginea Celuilalt în pictura lui Nicolae Grigorescu&#34;, coordonator științific: prof. univ. dr. Alin Ciupală</p>  Facultatea de Istorie, Universitatea din București    București  RO România  7 Nivelul 7 CEC      false Licențiat în Istorie, specializarea Istoria Artei <p>Titlul lucrării: „Reprezentarea femeii în pictura lui Nicolae Grigorescu&#34;, coordonator științific: prof. univ. dr. Alin Ciupală</p>  Facultatea de Istorie, Universitatea din București    București  RO România  6 Nivelul 6 CEC       ro română     en engleză  C2 C2 C2 C2 C2   Certificat de competențe lingvistice - Centrul de Limbi Străine, Universitatea din București   fr franceză  B2 B2 B1 B1 B1  <p>- Bune abilități de comunicare verbală dobândite în urma experienței în vânzări;<br />- Bune abilități de comunicare scrisă dobândite în urma experienței ca director de cabinet.</p>  <p>- Bune competențe organizatorice și abilități de conducere dobândite în urma experienței ca manager de echipă în domeniul marketing, respectiv din poziția de director executiv;<br />- Leadership și coordonare echipe: în cadrul ediției din 2019 a Nopții Muzeelor, am cooptat și coordonat o echipă de 10 voluntari, studenți ai secției de istoria artei, Facultatea de Istorie, Universitatea din București.</p>  <p>- Capacitate de analiză, procesare și sinteză a unui volum mare de date și informații.<br />- Bună organizare în elaborarea și organizarea de evenimente.</p>  <p>- Bună stăpânire a suitei Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.<br />- Utilizator independent al aplicațiilor Adobe Acrobat, Photoshop și Lightroom.</p>  C C B B B   B    conferences Conferinţe <p>- Conferința „Omul și obiectele”, ediția I, Clubul universitar de cartofilie, filatelie și maximafilie, Facultatea de Istorie, Universitatea din București, 29 septembrie 2017, cu lucrarea „Primii colecționari ai artei lui Nicolae Grigorescu”.<br />- Sesiunea Anuală Internațională de Comunicări Științifice, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”, Făgăraș, 7-8 septembrie 2017, cu lucrarea „Ipostaza maternității în pictura modernă europeană: o<br />analiză comparativă între imaginarul masculin și cel feminin”.<br />- Conferința Națională a studenților și doctoranzilor Istorie-Arheologie-Muzeologie-Istoria Artei-Patrimoniu, Facultatea de Istorie și Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918&#34;, Alba-Iulia, 11-12 noiembrie 2016, cu lucrarea „Nudul în pictura lui Nicolae Grigorescu&#34;.<br />- Conferința Științifică Anuală a Studenților „A Different Language is a Different Vision on Life&#34;, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, 8 mai 2015, cu lucrarea „A Different Typology of Nicolae Grigorescu&#39;s Paintings&#34;.</p>   Publicaţii <p>Studii și articole:</p><p>- „Imaginea &lt;&lt;țiganului&gt;&gt; în pictura lui Nicolae Grigorescu”, în „Conferința Internațională „Biserica Ortodoxă, statul și societatea românească”, Constanța, 2018: Biserica Ortodoxă și societatea românească într-un secol de istorie” (coord. Constantin Claudiu Cotan), București, Editura Universitară, 2019.<br />- „Reprezentarea femeii în pictura lui Nicolae Grigorescu&#34;, în „Ipostaze ale modernității în Vechiul Regat” (ed. Ion Bulei, Alin Ciupală), vol. VII, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2017.<br />- „De la meșter zugrav la portretist de șevalet – incursiune în statutul artistului în secolul XVIII – începutul secolului XIX”, în „Artă în România”, 31 martie 2018, disponibil la <u>http://artainromania.ro/de-la-mester-zugrav-la-portretist-de-sevalet-incursiune-in-statutul-artistului-in-secolul-xviii-inceputul-secolului-xix/;</u><br />- „Valorile elitei tradiționale în arta chineză și japoneză”, în „Artă în România”, 8 octombrie 2017, disponibil la <u>http://artainromania.ro/valorile-elitei-traditionale-arta-chineza-si-japoneza/;</u><br />- „Colecționismul și nevoia oamenilor de a colecționa”, 14 decembrie 2015, disponibil la <a href="http://societatesicultura.ro/2015/12/colectionismul/" rel="nofollow">http://societatesicultura.ro/2015/12/colectionismul/</a>;<br />- „Warhol, comercialul și cele 15 minute de faimă”, 26 martie 2014, disponibil la <a href="http://societatesicultura.ro/2014/03/andy-warhol/" rel="nofollow">http://societatesicultura.ro/2014/03/andy-warhol/</a>.</p><p>Cronici de expoziție:</p><p>- „Ștefan Luchian dessinateur&#34;, în „Revue Roumaine d&#39;Histoire de l&#39;Art. Série Beaux-Arts&#34;, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu&#34;, București, Editura Academiei Române, tome LIII, 2016.<br />- „Archive - Gabriela Bodin&#34;, în „Studii și cercetări de istoria artei. Artă plastică&#34;, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu&#34;, București, Editura Academiei Române, tom 6 (50), 2016.<br />- „Virginia Lupu &#39;tossing and turning, crushing and teasing, breaking and shaping&#39; Solo show&#34;, în „Studii și cercetări de istoria artei. Artă plastică&#34;, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu&#34;, București, Editura Academiei Române, tom 6 (50), 2016.</p>   Expoziții <p>Co-curator al expoziției <a href="https://www.mnir.ro/index.php/portfolio/exponatul-lunii-ianuarie-2020-mici-insemne-ale-unor-mari-nazuinte-simboluri-ale-unirii-principatelor-in-filatelie-si-numismatica-la-muzeul-national-de-istorie-a-romaniei/" rel="nofollow">„Mici însemne ale unor mari năzuințe. Simboluri ale Unirii Principatelor în filatelie și numismatică”</a>, în cadrul seriei de micro-expoziții „Exponatul lunii” la Muzeul Național de Istorie a României, București, 23 ianuarie 2020 - 16 februarie 2020.</p> 

