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VITAE 

 

 
 
 
 
 
 

  

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume/ Prenume  UYY SORIAN  

Domiciliu Str. Ştiinţei nr. 6, Sector 5, Bucureşti, cod 052767. 

Telefon 0763634280 

E-mail sorian@mnir.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 11 februarie 1977 

Vârsta 43 ani  

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

  

  Perioada    2015 – prezent 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Muzeul Naţional de Istorie a României, Calea Victoriei nr.12, Sector 3, 
Bucureşti. 

Funcţia sau postul ocupat sef secţie Secţia Muzeul Naţional Filatelic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţilor din cadrul secţiei; 
Proiectarea şi montarea expoziţiilor; 
Întocmirea fişelor analitice de evidenţă a bunurilor culturale de natură 
filatelică; Inventarierea şi gestionarea pieselor de natură filatelică din 
patrimoniul cultural naţional mobil administrat de MNIR. 

  Perioada    2013– 2015 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Muzeul Naţional de Istorie a României, Calea Victoriei nr.12, Sector 3, 
Bucureşti. 

Funcţia sau postul ocupat Muzeograf 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Muzeul Naţional Filatelic, Calea Victoriei nr.12, Sector 3, Bucureşti. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Proiectarea şi montarea expoziţiilor 
Întocmirea fişelor analitice de evidenţă a bunurilor culturale 

  Perioada    August 2006 – 2013 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Muzeul Naţional Filatelic, Calea Victoriei nr.12, Sector 3, Bucureşti. 

Funcţia sau postul ocupat Muzeograf 



 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectarea şi montarea expoziţiilor; 
Organizarea vernisajelor; 
Activitate ştiinţifică susţinută prin cercetare în arhive, participări la cercuri 
de studii, sesiuni, comunicări, colocvii interne şi internaţionale, mese 
rotunde şi expoziţii; 
Valorificarea patrimoniului muzeal printr-o activitate publicistică privind 
istoria poştei şi a filateliei; 
Colaborarea cu alte muzee, instituţii culturale şi de învăţământ în realizarea 
şi coordonarea diverselor programe educaţionale; 
Asigurarea ghidajului de specialitate precum şi acordarea de interviuri 
pentru radio, televiziune şi presa scrisă; 
Întocmirea fişelor analitice de evidenţă a bunurilor culturale, gestionarea 
bibliotecii Muzeului; 
Tehnoredactare şi editare texte pentru expoziţii; 
Participarea în calitate de organizator la realizarea expoziţiei mondiale 
EFIRO 2008 sub patronajul FIP (Federaţia Internaţională de Filatelie); 
În calitate de responsabil securitate poştală în cadrul Muzeului am 
coordonat, instruit şi supravegheat agenţii de pază şi am gestionat sistemul 
antiefracţie şi de monitorizare instalat. Totodată am întocmit Planul de pază 
al obiectivului şi am menţinut contactul şi colaborarea cu instituţiile abilitate 
în domeniu -  Poliţia şi Jandarmeria Română. 

  

  

Perioada Aprilie 2004 – august 2006 

Numele şi adresa 
angajatorului 

  Romfilatelia, Str. Fabrica de Chibrituri nr.28, Sector 5, Bucureşti 

Funcţia sau postul ocupat Documentarist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Corespondenţă cu numeroase înstituţii interne şi internaţionale în vederea 
elaborării şi dezvoltării planului de emisiuni a mărcilor poştale româneşti; 
Cercetarea şi verificarea machetelor viitoarelor emisiuni de mărci poştale; 
Menţinerea contactului cu artiştii – machetatori ai mărcilor poştale 
româneşti; 
Participări la vernisajele prilejuite de lansările emisiunilor poştale; 
Corespondenţă cu Uniunea Poştală Universală – WADP Numbering 
System (WNS). 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

  

Perioada 2019 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 

Calificarea / diploma obţinută Expert – „Obiecte şi documente cu valoare filatelică, Istorie poştală” 

  

Perioada Septembrie 2016 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - ”conservator opere de artă şi monumente istorice” 



 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Programul a urmărit pregătirea absolvenţilor în cunoaşterea cadrului 
legislativ al desfăşurării activităţii de conservare, acumularea cunoştinţelor 
necesare conservării bunurilor de patrimoniu. Totodată s-a urmărit 
cunoaşterea proceselor şi factorilor de degradare asupra bunurilor, precum 
şi modalităţi şi tehnici de limitare şi/sau înlăturare a acţiunii acestora. 

  

Perioada Februarie 2013 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale - CEPECOM 

 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - “Manager proiect” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite  

Programul a urmărit pregătirea absolvenţilor în cunoaşterea cadrului 
legislativ al realizării, accesării şi derulării proiectelor cu finanţare din 
fonduri europene. Totodată s-a urmărit cunoaşterea etapelor, a 
procedeelor şi tipurilor de activităţi aferente acestor proiecte. Organizarea 
grupurilor de lucru şi a activităţíi în cadrul proiectelor. În paralel s-a 
procedat şi la dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi coordonare a 
echipelor de lucru. 

  

Perioada 2007 – 2009 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie şi Geografie. 
 

Calificarea / diploma obţinută Master în istorie - “Cercetarea şi conservarea mărturiilor istorice” 

Disciplinele principale 
studiate  

Istorie antică, medievală, modernă şi contemporană, Ştiinţe auxiliare ale 
istoriei, Cercetarea documentelor 

  

Perioada 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional – Centrul de Pregătire 
Profesională în Cultură. 
 

Calificarea / diploma obţinută Muzeograf – Bazele muzeologiei 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Programul a urmărit pregătirea absolvenţilor să cunoască cadrul legislativ al 
instituţiilor muzeale şi statutul bunurilor de patrimoniu. Totodată s-a urmărit 
cunoaşterea noilor tendinţe de adaptare a instituţiilor gestionare de 
patrimoniu în evoluţia societăţii moderne centrată pe comunicarea de masă, 
punându-se accent pe cercetarea din diverse zone ale ştiinţelor comunicării 
şi pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală. 

  

Perioada 1998 – 2003 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Istorie. 
 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Istorie – “Fortificaţii şi aşezări întărite între Dunăre şi mare (sec. 
VIII – XI)” 



 

Disciplinele principale 
studiate  

Preistorie, Istoria orientului antic, Istoria Romei antice, Istoria Greciei 
antice, Arheologie Romană, Etnologie, Muzeografie, Ştiinţe auxiliare ale 
istoriei, Istorie medievală, modernă şi contemporană universală, Istorie 
medievală, modernă şi contemporană în spaţiul românesc, Paleografie 
româno-chirilică, Istoria Imperiului Otoman, Istoria Românilor din afara 
graniţelor ţării, Istoria artei, Modul psiho-pedagogic. 

  

Perioada 1997 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Ministerul muncii şi protecţiei sociale – Direcţia Generală de Muncă şi 
Protecţie Socială a Municipiului Bucureşti. 

 

Calificarea / diploma obţinută Bazele contabilităţii 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cursul a urmărit pregătirea cursanţilor în cunoaşterea Planului de conturi, a 
operaţiilor dintre conturi precum şi cunoaşterea legislaţiei contabilităţii 
primare. 

  

Perioada 1996 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Ministerul muncii şi protecţiei sociale – Centrul pentru resurse umane Carta 
Class ltd. 

Calificarea / diploma obţinută Informatică 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Absolvenţii cursului au dobândit cunoştinţe vaste în domeniul softweare: 
instalarea şi administrarea diverselor platforme de operare Windows. 
Instalarea şi utilizarea mai multor programe: de editare text, de prelucrare 
grafică precum şi cunoştinţe în întreţinerea şi depanarea programelor şi 
sistemelor PC. 

  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 

  

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare 

Nivel european (*) 

 

Limba Engleză  
Înţelegere              Vorbire Scriere 

 
B2 B2 

 
 
 

B2 

Limba Franceză  
A2 A2  A2 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit întreprinzător, fire sociabilă, punctuală, serioasă, ambiţioasă, 

responsabilă, perseverentă, gândire pozitivă, aptitudini de comunicare 

interpersonală. 



 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de lucru în echipă, bună relaţionare, comunicare şi colaborare, 
capacitate de analiză şi asimilare de noi informaţii, disponibilitate pentru 
implicarea în activităţi social-cultural-educative. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Instalare, administrare şi utilizare sistem de operare Windows. Programe: 
Microsoft Office 2007 (Word, Excell, Power point), Adobe Photoshop, 
utilizare Baza de date a MNIR, depanare şi întreţinere IT. 

Pasiuni   Filatelie, drumeţii montane, ciclism, lectură. 

 
 
 
Lucrări științifice de specialitate: 

 

 

 

Studii și articole publicate în reviste de specialitate 

1. Piatra litografică a emisiunii Carol cu favoriți; Poștalionul de Brașov nr. 6/ octombrie-noiembrie 2010 

ISSN 2067-3892 

2. Buletinul Telegrapho-postale nr. 1 din 1 februarie 1870; Poștalionul de Brașov nr. 13/ ianuarie-martie 2012 

ISSN 2067-3892 

3. Activitatea Directorilor Generali la Direcția Generală de Poștă, Telegraf și Telefon înaintea marii crize economice din 1929-

1930; Anuarul Muzeului Național Filatelic 2012; Fabrica de Timbre, București, 2013 

ISSN 2286-1483; ISSN-L 2286-1483 

4. Palatul Poștelor din București; Anuarul Muzeului Național Filatelic 2012; Fabrica de Timbre, București, 2013 

ISSN 2286-1483; ISSN-L 2286-1483 

 

 

Expoziții permanente 

1. Reorganizarea expoziției permanente a Muzeului Național Filatelic – sala George Lahovary (18.12.2012): 150 de ani de 

activitate poștală – Colecția Ludwig Dengel 

 

Expoziții temporare 

1. România în timpul lui Carol I; 11.05.2006 

2. Vlad Țepeș la Muzeul Național Filatelic; 25.08.2006 

3. Scrisoarea, de la expeditor la destinatar; 09.10.2006 

4. Viața cotidiană la Curtea Regelui Ferdinand I (1914-1927); 06.06.2006 

5. Francatura mecanică în Statele Unite; 03.07.2007 

6. Familia regală, o istorie în imagini; 02.06.2009 

7. Sporturile de iarnă în timbre și imagini; 10.02.2010 

8. Biodiversitatea în filatelie; 20.05.2010 

9. Ferestre către Brazilia; 01.06.2010 

10. Aviația în România. 1910 – 2010; 06.07.2010 

11. Scrisoarea de la expeditor la destinatar; 20.04.2011 

12. Evenimente Cosmonautice - Aniversări 2011; 11.05.2011 

13. Călătorie înspre uimitoarea Thailanda; 08.06.2011 

14. Ziua Internațională a Gradinilor Zoologice și Parcurilor (9 August); 05.08.2011 

15. Țările Grupului de la Vișegrad în timbre și imagini; 09.12.2011 

16. Sărbătoare; 20.06.2012 

17. Expoziție de grafică - Tia Peltz; 12.07.2012 

18. Caragiale, de la literatură la filatelie; 20.09.2012 

19. Femeia în filatelia românească; 08.03.2013 

20. România în Marele Război 

21. Mărăști Mărășești Oituz 1917-2017 

22. Semper Uniti. Centenarul desăvârșirii unității naționale 

23. Un pas uriaș către Lună 


