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Informaţii personale  

Nume / Prenume FIRAN IRINELA 
Adresă(e)  

Telefon(oane)    
Fax(uri)  

E-mail(uri) irinelafiran@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) Romana 

Data naşterii 21.07.1969 
Sex Feminin 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Muzeul Olteniei Craiova – Laboratorul de restaurare si conservare  
Cultura 

Experienţa profesională  
Perioada 1995-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Restaurator textile
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Restaurare si conservare textile apartinand patrimoniului cultural national 
 

Numele şi adresa angajatorului Muzeul Olteniei, str. Popa Sapca, nr.8, cod 200410
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Restaurare-conservare

Educaţie şi formare  
Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută   Workshop „Tehnici fizico-chimice non-invazive si micro-invazive utilizate in domeniul patrimoniului 
cultural”  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  MuzeulOlteniei, Craiova

Perioada   2006-2008 
 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master, Cercetarea si Conservarea Marturiilor Istorice  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie  

Perioada 2007 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de expert in restaurare textile

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul Culturii si Cultelor - Comisia Nationala  a Muzeelor si Colectiilor 

Perioada 2001 
Calificarea / diploma obţinută Curs international  in domeniul textile-piele

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Muzeul Astra, Sibiu

Perioada 1995-1997 
Calificarea / diploma obţinută   Atestat restaurator textile

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul Culturii, Centrul de perfectionarea a cadrelor din cultura si arta 

Perioada 1994 - 1997 
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Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta, inginer electromecanic
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
. Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanica 

Perioada 1989 -1994 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de subinginer

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnica

Perioada 1983 -1987 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul industrial nr. 1

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) romana 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă

engleza  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

franceza  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale -spiritul de echipă;
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obtinută prin experienta de muncă  
- bună capacitate de comunicare 

Participări cu piese la Saloane 
Naţionale 

 
 

   
  Craiova – 2000, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 

 
 

 
  



Pagina / - Curriculum vitae  
  

Firan Irinela 

 

Participări la conferinte nationale si 
internationale 

  2001  
     – Sesiunea de conservare-restaurare Mousaios, Buzau - “ Conservarea si restaurarea unui covor din 
Basarabia” 

  
  2005    
     - Sesiunea Nationala de Conservare – Restaurare, Valenii de Munte, Editia 2005, ”Probleme aparute 
la restaurarea si conservarea unui covor din colectia Muzeului Olteniei” 
      – Sesiunea de conservare-restaurare, Câmpulung-Muscel, “Restaurarea şi conservarea unei piese 
de port - ie”   
                                 
  2006  
      –  Sesiunea Nationala de Conservare – Restaurare, Valenii de Munte, Editia 2006, “Conservarea si 
restaurarea unei carpete de secol XIX” 
 
  2007  
         - Sesiunea de conservare-restaurare, Deva, “Probleme deosebite aparute la restaurarea unei 
textile decorative”  
          - Valente ale restaurarii romanesti in context european, Brasov, 2007 “Problematica conservarii si 
restaurarii unei piese etnografice-ciupag”   
         – The 21st General Conference and 24th General Assembly of ICOM – Museums Management, 
Viena, Austria, 2007  
 
  2008  
             - Colours 2008- Bringing Science with Art, Evora, Portugalia, 2008, „The resistence of the dye 
stuffs from the silk”  
 
  2009  

 - MATCONS – Materie si materiale in/pentru restaurarea – conservarea patrimoniului, 
Craiova 

- Sesiunea anuala de comunicari stiintifice “Ecosinteze si etnosinteze carpatine, Editia a XL-a, 
Pitesti, 2009, “Restaurarea unui covor din colectia Muzeului Olteniei” 

 
  2010 

 - European Symposium on Religious Art, Restoration and Conservation, III-rd Edition, Iasi, 
2010, “The action of the environmental factors on the religious object on textile support” 
 
2011                           
 - MATCONS – Materie si materiale in/pentru restaurarea – conservarea patrimoniului, 
Craiova 

 
  

Postere: 
 

 

 2006- Satu-Mare, “Restaurarea unui ciupag”
 2008 – Evora,“The resistence of the dye stuffs from the silk”-                                                 
2010 – Iasi, “The action of the environmental factors on the religious objects on textile support”                  
2011 – Craiova, “Influenta factorilor de degradare asupra unui epitrahil de secol XIX” 
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Studii şi articole publicate în reviste 
de specialitate 

 
    “ Fenomene fizico-chimice ce apar în timpul curăţirilor chimice ale fibrelor de lâna “ – Oltenia, studii si 
comunicări, Craiova, 1999 

 
    “ Studiul teoretic şi practic al deformaţiilor ce apar în urzeala scoarţelor expuse pe verticală. Metode 
practice de combatere a acestor deformaţii “ – Oltenia, studii si comunicări, Craiova, 1999  

 
    „Metode de albire a lanii in laborator” - Oltenia, studii si comunicări, Craiova, 2000 
    “Conservarea si restaurarea unui covor din Basarabia”                      Mousaios VII, Buzau, 2001 
 
   “ Problematica restaurarii unui covor oltenesc”- Oltenia, studii si comunicări, Craiova, 2004 

 
    “Problematica restaurarii si conservarii unei piese etnografice-ciupag” Valente ale restaurarii romanesti 
in context european, Brasov, 2007 

  
    “The resistence of the dye stuffs from the silk”- Colours 2008- Bringing Science with Art. Abstracts 
book, Evora, 2008  
 
     Catalog „Salon National de Restaurare”, Craiova,  2001, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunostinte de operare PC si Internet ( Windows, Word, Excel, Power Point, etc.) 

Permis(e) de conducere Categoria B 
Informaţii suplimentare Membru ICOM 

 


