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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume AVRAM, MARIANA, MARINA. 
 

Adresă: Sat Bistriţa, comuna Costeşti, jud.Vâlcea, nr. 127 A, România, 

cod poştal: 247116. 

Telefon:  Mobil : 0745576723; 0726992820.  

Fax: 0250863327. 

E-mail: marinamh.bistro@yahoo.com. 

  

Naţionalitate: Română. 

  

Data naşterii: 14.05. 1968. 

  

Sex: Feminin. 

  

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

Cultură 

Restaurator carte românească veche. 

  

Experienţa 

profesională 

Pregătire la Centrul Naţional al Conservării şi Restaurării Cărţii-Vechi 

Româneşti în cadrul Muzeului Naţional al Unirii din Alba-Iulia. 

  

Perioada Noiembrie 2002 până în iunie 2008. 

 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Restaurator carte românească veche. 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Dotarea cu moduli corespunzători a Depozitului Patrimoniului Cultural 

şi a Laboratorului de Restaurare a cărţii-vechi a mănăstirii; 

Evidenţa, studierea, clasarea şi valorificarea parţială a patrimoniului 

muzeal; 

Evidenţa şi gestiunea Bibliotecii cărţii vechi româneşti şi străine a 

mănăstirii; 

Proiectarea şi organizarea muzeului mănăstirii; 

Transliterare Pomelnice și lucrări cu valori patrimoniale;  

Colaborare la manifestări culturale complexe;  

Relaţii cu publicul. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Centrul de conservare și restaurare a obiectelor de patrimoniu cultural 

Neagoe Basarab – Mănăstirea Bistriţa,comuna Costeşti, jud.Vâlcea, 

România, 

cod poştal: 247116, tel.: 0250863327. 

E-mail: cvr@manastireabistrita.ro 
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Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Culturală 

Restaurator carte românească veche. 

 

 

 

 

 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada  2oo2 – 2006. 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Istorie: Arhivistcă – muzeologie;  

Diplomă: licenţiat în Arhivistică şi Muzeologie. 

 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Istoria României; 

Istoria Universală; 

Istoria Artelor; 

Istoriografie Românească şi Universală; 

Istoria Culturii (istoria bibliotecilor, istoria cărţii româneşti şi europene); 

Ştiinţe auxiliare ale istoriei (muzeologie, paleografie chirilică, arhivistică 

şi diplomatică...);  

Prezervarea şi conservarea bunurilor culturale mobile şi imobile; 

Evidenţa şi clasarea bunurilor culturale;   

Organizarea  expoziţiilor, depozitelor şi  laboratoarelor; 

Abilitatea de a utiliza instrumentele de căutare şi găsire a informaţiei, cum 

ar fi repertoarele istoriografice, inventarele de arhivă, referinţele 

electronice; 

Transliterarea documentelor chirilice; 

Realizarea proiectelor de cercetare conservare evidenţă şi gestiune a 

bunurilor culturale; 

Valorificarea patrimoniului cultural. 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Facultatea de Istorie şi Filologie – Universitatea „1 Decembrie 1918ˮ  

din Alba-Iulia. 
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Perioada 

 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 

 

Perioada 

 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

 

 

 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 

 

 

2008 – 2010 

 

Master ȋn domeniul Istorie la programul de studii – Cercetarea şi 

Protejarea Patrimoniului Cultural 

 

Civilizaţia cărţii; 

Conservarea, Restaurarea şi Patologia Degradării Monumentelor 

Istorice; 

Paleografie latină şi chirilică; 

Meşteşuguri şi paleotehnici în Preistorie; 

Managementul proiectelor; 

Alcătuirea bazelor de date; 

Proprietăţile fizico - chimice ale rocilor şi compatibilitatea acestora cu 

alte materiale şi tehnici decât cele consacrate; 

Gestionarea bunurilor culturale; 

Evaluarea bunurilor culturale; 

Protejarea patrimoniului muzeal; 

Efectuarea cercetării de muzeu; 

Realizarea expoziţiilor; 

Abilitatea de rezolvare a unor probleme care implică aspecte sociale şi 

interumane; 

Capacitatea de organizare eficientă a muncii. 

 

 

Facultatea de Istorie şi Filologie – Universitatea „1 Decembrie 1918ˮ  

din Alba-Iulia. 

  

 

 

2010 - până ȋn prezent 

 

Programul de pregătire universitară avansată 

 

 

Cultură materială în antichitate; 

Informatică în cercetarea istorică și arheologică; 

Metode de cercetare și întocmire a lucrărilor științifice; 

Elemente de sursologie istorică; 

Managementul proiectelor și cercetarea istorică și arheologică. 

 

 

Facultatea de Istorie şi Filologie – Universitatea „1 Decembrie 1918ˮ  

din Alba-Iulia: Școala Doctorală. 

 

Aptitudini şi 

competenţe personale 

Am experienţă profesională în cadrul serviciului divin ecleziastic de tip 

răsăritean (paraclisier, citeţ, cântăreţ). 

  

Limba maternă: Româna.  
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Limbi străine cunoscute:  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba engleză  A

2  

 

Utilizator 

elementar  

 

B

2  

 

Utilizator  

independent  

A

2  

 

Utilizator 

elementar  

 

B

1  

 

Utilizator  

independent  

B

2  

 

Utilizator  

independent  

Limba franceză  B

2  

 

Utilizator   

independent 

B

2  

 

Utilizator   

independent 

B

1  

 

Utilizator  

independent 

B

1  

 

Utilizator  

independent 

B

1  

 

Utilizator  

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi 

Străine 

  

 

 

 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

 

 

Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din anul 1992, când 

am participat la activităţile gospodăreşti derulate în cadrul instituţiei;  

Fac parte din echipa de inventariere a bunurilor culturale a instituţiei; am 

continuat să consolidez această experienţă ca angajat în postul de 

restaurator carte  românească veche; 

Participant activ în relaţii cu publicul în diverse probleme la întocmirea 

pomelnicelor pentru sfântul altar la pangarul mănăstirii. 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei;  

În prezent sunt responsabila unei echipe compuse din 5 persoane care se 

ocupă de inventarul patrimoniului cultural al mănăstirii;  

Am experienţă în restaurare-conservare a bunurilor culturale pe suport 

papetar ca urmare a formării profesionale dobândite la Centrul Naţional 

al Conservării şi Restaurării Cărţii-Vechi Româneşti din cadrul 

Muzeului Naţional al Unirii din Alba-Iulia; 

Abilitate în transliterarea și valorificarea unor Pomelnice din secolele 

XVII-XIX constituite sub forma unor cărți manuscrise existente în cadrul 

Centrului de conservare și restaurare a obiectelor de patrimoniu cultural 

Neagoe Basarab al Mănăstirii Bistrița, realizând o colaționare a acestora 

cu cele existente în Arhivele Naţionale ale României, ale judeţului 

Vâlcea, precum și în alte instituții. 

 Proiectarea şi organizarea  tematicii muzeului mănăstirii: Cartea 

vâlceană tipărită (29 sept. 2016). 

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Dotarea şi amenajarea Depozitului Patrimoniului Cultural şi a 

Laboratorului de Restaurare a cărţii-vechi a mănăstirii cu moduli și 

mobilier corespunzător Normelor de conservare a bunurilor culturale; 

Redactarea textelor prin utilizarea editoarelor de text (OFFICE) ultimele 

generaţii şi folosirea gamei de echipamente necesare prelucrării datelor / 

imaginilor: computer, scanner, imprimantă. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 

calculatorului 

Utilizare PC la nivel mediu; programe Word, Excel, Power Point, PDF, 

Internet. 

  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 
Participare la cursuri de muzică psaltică, natură statică şi pictură pe sticlă; 

Pasionată de grafica pe calculator. 

 

  

Alte competenţe şi 

aptitudini 

Seriozitate şi responsabilitate la locul de muncă; 

Flexibilitate; 

Operativitate; 

Consecvenţă; 

Dinamism. 

 

 

Hobby : fotografia. 

 

  

Permis de conducere Nu 

 

  

Informaţii 

suplimentare 
Referinţele pot fi furnizate la cerere 

 

  

Anexe 
 
 

1. Copie diplomă de bacalaureat;   

2. Copie diplomă de licenţă cu suplimentul acesteia;  

3. Copie diplomă de masterat cu suplimentul acesteia; 

4. Adeverinƫă de la Școala Doctorală a Universităţii „1 Decembrie 

1918ˮ din Alba Iulia; 

5.  Copie carte de muncă; 

6. Copie certificat de absolvire a cursului de restaurare-conservare (3 

luni; 12 05-12 08 1997) calificat în restaurare carte bloc file şi 

legătură simplă – Direcţia Generală a Arhivelor Statului-Şcoala 

Naţională de Arhivistică. 

7. Alte acte la cerere. 
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Activitate ştiinţifică : 

 

Participantă în cadrul Facultății de Istorie şi Filologie – Universitatea „1 Decembrie 1918ˮ  

din Alba-Iulia la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice: Valori bibliofile din patrimoniul 

cultural naţional din 23-24 octombrie 2008 cu comunicarea: Restaurarea unei tipărituri CANON 

MISSAE PONTIFICALIS, Veneţia, 1731 care s-a publicat în ACTA MVSEI SABESIENSIS-TERRA 

SEBVS nr.1 Sebeş în anul 2009 la Editura Altip din Alba –Iulia; 

 

- la Sesiunea Ştiinţifică a Muzeului Naţional al Unirii: Unitate,continuitate şi independenţă în istoria 

poporului român. 91 de ani de la Marea Unire ( 1918-2009 ) din 27-28 noiembrie 2009 cu 

comunicarea: Canon Missae Pontificalis: Consolidarea şi completarea suportului papetar.  

 

- la Sesiunea Naţională a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti: Istorie, Arheologie, Muzeologie, Ediţia a 

XVII-a, cu lucrarea: Trei pomelnice din (1822-1871) păstrate la mănăstirea Bistriţa, Vâlcea; din 22 

aprilie 2010, Alba Iulia care s-a publicat în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti nr. 16 din 2010 

luna noiembrie. 

 

-la Conferinţa cu participare internaţională: Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional 

“TRANSYLVANICA” şi Carte Europeană din secolele XVI-XVIII în Biblioteci din România, Ediţia a 

IV-a, cu comunicarea: Din tezaurul de carte românească veche a mănăstirii Bistriţa-Olteană: 

însemnări marginale din 21-22 octombrie 2010, Alba Iulia – Universitatea „1 Decembrie 1918”. 

 

-la Sesiunea de comunicări ştiinţifice Doctoranzi albaiulieni şi oportunitatea cercetării istorice, Ediţia 

a VI-a, Alba Iulia, 12 noiembrie 2010. 

 

- la Sesiunea Ştiinţifică a Muzeului Naţional al Unirii: Unitate,continuitate şi independenţă în istoria 

poporului român. 92 de ani de la Marea Unire ( 1918-2010 ) cu comunicarea: Identificarea unor 

Pomelnice de parohie existente în fondul bistrițean din 25-26 noiembrie 2010. 

 

- la Conferinţa cu participare naţională: Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional. Strategii culturale 

şi editoriale în spaţiul românesc: de la manuscris la e-book, ediţia a V-a din Alba Iulia, Universitatea 

„1 Decembrie 1918ˮ, în perioada 20-21 octombrie 2011 cu comunicarea: „Cercetarea unui Pomelnic 

din secolul al XIX-lea din judeţul Vâlceaˮ, care s-a publicat ȋn revista „Transilvania” nr.: 5-6 din luna 

mai 2012. 

 

- la Conferinţa: Bibliologie şi patrimoniu cultural naţional. Cartea românească veche (1691-1830). 

Recuperarea unei identităţi culturale – Ediţia a VI-a din 3 – 4 dec. 2012, Universitatea „1 Decembrie 

1918ˮ din Alba Iulia, cu comunicarea:„Miscelaneul 4451 din anul 1809 din custodia Mănăstirii 

Bistriţa olteană” care s-a publicat ȋn revista „Transilvania” nr.: 7 din anul 2013. 

 

- la Conferinţa  natională a studenților și doctoranzilor – Istorie, Arheologie, Muzeologie – Ediția a 

XXI-a, Universitatea „1 Decembrie 1918ˮ din Alba Iulia, 14-15 noiembrie, 2013 cu comunicarea: 

„Cercetarea unui Proscomisarion”. 

-Pregătirea şi amenajarea spaţiului logistic al manifestării cultural ştiinţifice: Simpozionul internaţional 

Misiunea culturală şi filantropică a Bisericii în activitatea Sfântului Constantin Brâncoveanu şi a 

Sfântului Antim Ivireanul, la Sfânta Mănăstire Bistriţa, 25-26 septembrie 2014 alături de a XV-a ediție 

a Expoziției Monahism și artă, realizată de către prof. Elena Stoica, directorul Centrului Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, în colaborare cu mănăstirile din 

cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului; 

Lista publicații: 

 

-„Restaurarea unei tipărituri Canon Missae Pontificalis, Veneţia, 1731” care s-a publicat în Acta 

Mvsei Sabesiensis – Terra Sebvs nr.1 Sebeş în anul 2009 la Editura Altip din Alba – Iulia; 
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-„Trei Pomelnice din (1822-1871) păstrate la mănăstirea Bistriţa, Vâlcea”, care s-a publicat în 

Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti nr. 16 din luna noiembrie 2010 în Alba Iulia. 

-„Cercetarea unui Pomelnic din secolul al XIX-lea din judeţul Vâlceaˮ, care s-a publicat ȋn revista 

„Transilvania” nr.: 5-6 din luna mai 2012 la Editura Mega în Sibiu. 

-„Miscelaneul 4451 din anul 1809 din custodia Mănăstirii Bistriţa olteană” care s-a publicat ȋn revista 

„Transilvania” nr.: 7 din anul 2013 la Editura Mega în Sibiu. 

 

Transliterări Pomelnice pentru cercetare: 

 

Carte manuscrisă: Pomelnic ctitoricesc Ioan Constantin Brâncoveanu Voevod-Ioanikil Arhimandrit 

Hurezi-1699; manuscris aflat în fondurile B. A. R. inv. 1396. 

 

Carte manuscrisă: Pomelnicul părintelui Ioan arhimandritul, ctitorul schitului sf. Apostoli Petru şi 

Pavel-Hurezi, 1699 (nr. inv. 154).  

 

Carte manuscrisă: Miscelaneul-4451, Codice realizat între anii 1782-1841, manuscris aflat în custodia 

Mănăstirii Bistrița olteană. 

 

Carte manuscrisă: Proscomisarionul bisericii Buna-Vestire-jud. Vâlcea (sec. XIX); manuscris aflat în 

fondurile Serviciului Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale-inv. 13. 

 

Carte manuscrisă: Proscomisarionul bisericii din Bărbătești-jud. Vâlcea (sec. XIX); manuscris aflat în 

fondurile Serviciului Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale-inv. 17. 

 

Carte manuscrisă: Pomelnic ctitoricesc al bisericii sf. Dumitrie-jud. Vâlcea, realizat de Pahomie 

Monahul, Nichita din Bogdăneşti (1858 iulie 23); manuscris aflat în custodia Mănăstirii Bistrița 

olteană-inv. 6426. 

 

Carte manuscrisă: Pomelnic ctitoricesc al bisericii sf. Dumitrie-jud. Vâlcea, semnat Ştefan, sec. XIX; 

manuscris aflat în custodia Mănăstirii Bistrița olteană-inv. 6425. 

 

Carte manuscrisă: Pomelnic ctitoricesc al bisericii Buna Vestire-jud. Vâlcea, sec. XIX; manuscris aflat 

în custodia Mănăstirii Bistrița olteană-inv. 4453 / parţial. 

 

Carte manuscrisă: Introducere în teoplogie pastorală (sec. XIX); manuscris aflat în custodia Mănăstirii 

Bistrița olteană-inv. 6661 (neredactată). 

Transliterare cărți pentru tipărire: 

-Sfântul Ierarh Calinic – slujitor înţelept şi păstor milostiv al Bisericii strămoşeşti, Râmnicu Vâlcea, 

Editura Antim Ivireanul, 2004, cap. IV-V.  

netipărite: 

-Învăţătură cătră preoţi şi diaconi, adică Sfătuire cum trebuie să se poarte în slujba sfintei Liturghii 

(1865). 

-Carte foarte folositoare de suflet-despărțită în trei părți Dintr-u care cea dintâiu coprinde învățătură 

către Duhovnic. A doua, Canoanele Sfântului Ioan Postnicul. Iar a treea, Sfătuire dulce către cel ce să 

ispoveduește.- tipărită în zilele Înălțimei-Sale Alecsandru Ioan I-Domnitorul Principatelor Unite 

Române-Cu binecuvântarea și osârdiea iubitorului de Dumnezeu Episcop al Sfintei Episcopii 

Râmnicului Noul Severin D. D. Calinic, Râmnicu Vâlcii: Tipografia Calinic Râmnicu, 1865- Direc. tip. 

Arhim.Agatanghel. 


