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INFORMAŢII PERSONALE PARASCHIV-GRIGORE EUGEN-MARIUS  
 

  

 Adresa personală de reședință: str. Oltina nr. 2, bloc 28B,  sc. 3, et. 4, ap. 48, sector 5, Bucureşti, 

cod poştal 051952  

Adresa instituțională de corespondență: Muzeul Naţional de Istorie a României / Secţia de Arheologie 

Pre- și Protoistorică, Clasică și Medievală și Arheologie Preventivă/Compartiment Arheologie 

Preventivă 

Calea Victoriei nr. 12, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030026 

 Telefon / Fax serviciu: 021 – 311 33 56  Mobil serviciu: 0757 034 073;  
Mobil personal: 0771 584138 

para_eugen@yahool.com  

Sexul Masculin | Data naşterii 25/11/1976 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

  

2003 (noiembrie) – 

prezent   
Muzeograf IA 

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI, BUCUREȘTI 

a. 2017 (iunie) – prezent: muzeograf IA – Secția Arheologie 

b. 2013 (decembrie) – 2017 (iunie): muzeograf I -  Secția Arheologie Pre- și Protoistorică, Clasică, 

Medievală și Preventivă / Compartiment Arheologie Preventivă 

c. 2010 (iulie) – 2013 (noiembrie):  muzeograf II – Secția Arheologie Preventivă (coordonator secție) 

d. 2007 (iulie) – 2010 (iunie): muzeograf II – Secția Arheologie Preventivă 

e. 2007 (ianuarie) – 2007 (iunie) muzeograf debutant – Secția Arheologie Preventivă 

f. 2003 (noiembrie) – 2006 (decembrie): colaborator Muzeul Național de Istorie a României 

Calea Victoriei nr. 12, sector 3, 030026, http://www.mnir.ro  

documentare şi cercetare în domeniile istorie, arheologie, muzeologie 

management cultural, consultanţă de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional – 

domeniile arheologie şi monumente istorice 

relaţii publice şi promovare pentru proiect cultural, educaţie muzeală   

Tipul sau sectorul de activitate  patrimoniul cultural naţional – arheologie  

2007–2010 (* susţinerea publică a 

tezei de doctorat în septembrie 

2011) 

▪ Doctor în ISTORIE (Diplomă de doctor în domeniul Istorie) 

 ▪ Școala Doctorală a Universității din București – Facultatea de Istorie 

 ▪ Istorie (cercetare și documentare în domeniul științelor socio-umaniste) 

2003–2007 ▪ Master (Studii aprofundate) în Istorie Veche și Arheologie (Diplomă de master / studii 

aprofundate  în domeniul Istoriei antice şi arheologiei greco-romane) 

 ▪ Universitatea din București – Facultatea de Istorie 

 ▪ Istorie veche și Arheologie (cercetare și documentare în domeniul științelor socio-umaniste) 

1999–2003  ▪ Licență în Istorie Veche și Arheologie (Diplomă de licență  în domeniul Istorie) 

 ▪ Universitatea din București – Facultatea de Istorie 

 ▪ Istorie, specializare în Istorie veche și Arheologie (cercetare și documentare în domeniul științelor 

socio-umaniste) 

1991–1995 ▪ Studii liceale / Bacalaureat (Diplomă de bacalaureat) 

 ▪ Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, București 

http://www.mnir.ro/
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COMPETENΤE PERSONALE   

  

 

 

 ▪ studii liceale, profil chimie-biologie  

1983–1991  ▪ Studii primare și gimnaziale  

 ▪ Școala Generală nr. 141, București 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză 
B2 

Utilizator experimentat 
B2 

Utilizator experimentat 
B2 

Utilizator experimentat 

Franceză 
B1 

Utilizator independent 
B1 

Utilizator independent 
B1 

Utilizator elementar 

    

Competenţe de comunicare   bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie în calitate de manager, 

manager de proiect, coordonator interimar al Secției Arheologie Preventivă 

 

Competenţe dobândite la locul de 

muncă  

 participarea la derularea a trei proiecte naționale de cercetare și anume 

– membru în cadrul echipei Proiectului Naţional de Cercetare Arheologică „Alburnus Maior” 
(2003–2006), respectiv a echipei proiectului de cercetare arheologică şi interdisciplinară 
„Auraria Daco-Romana” (2007 – prezent)  

– membru în cadrul echipei proiectului de tip PNCDI „CHRONOS: Cronologie şi interacţiuni 
umane în eneoliticul din sudul României. Gumelniţa: perioadă cheie a preistoriei europene – 
staţiunile, spaţiul cunoscut şi necunoscut” (2008–2011)  

– membru în cadrul echipei Proiectului Naţional de Cercetare Arheologică „Autostrada” (2005 – 
prezent) 

 participarea la derularea a patru proiecte de cercetare arheologică sistematică și anume: 

– membru în colectivul de cercetare al șantierului arheologie Histria, com. Istria, jud. Constanța 

– membru în colectivul de cercetare al șantierului arheologic Durostorum – Ostrov, jud. 
Constanța 

– membru în colectivul de cercetare al șantierului arheologic Dinogetia – Garvăn, com. Jijila, jud. 
Tulcea 

– membru în colectivul de cercetare al șantierului arheologic Tropaeum Traiani – Adamclisi, 
com. Adamclisi, jud. Constanța 

 participarea la cercetări arheologice sistematice și preventive, respectiv coordonarea unor 
asemenea cercetări (situl 3 - Dumbrava 2 Autostrada  A10 Sebeș-Turda și sit 2 – Dumbrava 1  
Autostrada  A10 Sebeș-Turda) 

 foarte buna cunoaştere a legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul protejării patrimoniului 
cultural (în special a celui arheologic) 

 arheolog specialist înscris în Registrul Arheologilor (AM-D-481) (vezi baza de date on-line 
disponibilă la adresa web http://arh.cimec.ro/RegistruArheologi.aspx) 

 expert atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor (nr. 651 din 30.09.2008)  pentru bunuri mobile de 
patrimoniu cultural național - arheologie epoca romano-bizantină (vezi baza de date on-line 
disponibilă la adresa web http://www.cimec.ro/scripts/RegistruExperti/PatrimoniulMobil_R1/sel.asp) 

 manager de proiect (curs de formare profesională organizat de Centrul de Pregătire Profesională în 
Cultură – certificat de absolvire recunoscut la nivel naţional de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale) 

 Curs de Managementul riscurilor în cadrul instituțiilor publice (finalizat prin acordarea unui certificat). 
 Program de formare profesională SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (diplomă 

seria D nr. 0000068) 
 Modulul I, II și III al cursului bazele Muzeografiei – Muzeograf, la Institutul Național pentru Cercetare 

și Formare Culturală. 

Competenţe informatice  ▪ utilizator experimentat al programelor din pachetul software Microsoft Office: Word, Excel, Power 

Point, Microsoft Access, mai exact  o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

http://arh.cimec.ro/RegistruArheologi.aspx
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

ANEXE   

 

 

Alte competenţe  Competențe și abilități sociale dobândite pe parcursul activității profesionale 

 foarte bune abilităţi şi competenţe de comunicare şi relaţionare în contexte publice şi 

instituţionale 

 capacitate de adaptare la mediile multiculturale  

 foarte bună capacitate de comunicare scrisă 

 abordare pro-activă, bine documentată şi inovativă în domeniul de competenţă 

 persoană de încredere, atentă la detalii  

 personalitate puternică, optimistă şi altruistă, cu spirit de echipă 

Permis de conducere  ▪ AM și B1 obținut în aprilie 2008. 

Publicaţii 

 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

 

 

Afilieri 

 

Lista publicațiilor de specialitate elaborate este prezentată în Anexa 1.  

 

 18  participări la sesiuni / conferințe internaționale și naționale desfășurate în România  / 
19 comunicări prezentate  

 4 de participări la sesiuni / conferințe internaționale / 4 comunicări prezentate /  

 39 de rapoarte  de cercetare arheologică sistematică și preventivă susținute la 12 Sesiuni 
Naționale  

 Membru în colectivele de organizare al expozițiilor MNIR  

 

 Lista participărilor și a prezentărilor la conferințe, sesiuni și seminarii de specialitate în țară este 
prezentată în Anexa 1.  

o Asociația Română de Arheologie (2009 – prezent) 

 

 Lista documentelor anexate CV-ului cuprinde:  

▪ copii ale diplomelor de studii (licență, studii aprofundate / master, doctorat)  

▪ Anexa 1 – Lista publicațiilor de specialitate elaborate; Lista  participărilor și a prezentărilor la 
conferințe, sesiuni și seminarii de specialitate în țară; Lista participărilor pe șantierele arheologice 
sistematice și preventive 


