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Curriculum vitae 
Europass 

  

 
 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume Oprițescu Rodica Florentina 
Adresă(e)

Telefon(oane)   
Fax(uri)  

E-mail(uri) rodicutaopritescu@yahoo.com
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 25. 11. 1976 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Muzeul Olteniei – Laboratorul de restaurare si conservare 
Cultura 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Mai 2003 -  prezent
Funcţia sau postul ocupat Restaurator  carte veche, document și legătură

Activităţi şi responsabilităţi principale Conservarea curativă şi restaurarea bunurilor de patrimoniu pe suport papetar 
Numele şi adresa angajatorului MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA Str. Madona Dudu nr. 14, tel/fax 0351/427862

www.muzeulolteniei.ro 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Restaurare - Conservare

  

Educaţie şi formare  
 
 

                                                               Perioada
                               Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 / furnizorului de formare 

Perioada 
                               Calificarea / diploma obţinută    

2011 - prezent 
   Masterand 
  Știința conservării / restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice și chimice avansate 
 
   Facultatea de Fizică, Universitatea din București 
 
  2006-2010 
  Restaurator  carte veche, document și legătură/atestat 
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                            Disciplinele principale studiate / 
                      competențe profesionale dobândite   
               Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
                                         /  furnizorul de formare    

                                                             Perioada 
                               Calificarea / diploma obţinută 

                         Disciplinele principale studiate /   
                   competențe 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 

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 

                                                               Perioada 

Bazele restaurării științifice/restaurare bunuri cultural artistice
 

   MINISTERUL CULTURII – Centrul de perfecţionare a personalului din cultură şi artă de pregătire          
postliceală și postuniversitară 

  2011  
  Matter and Materials in/for Heritage Conservation - Workshop 
  Tehnici fizico-chimice non-invazive și micro-invazive utilizate în domeniul patrimoniului cultural 
    
    Muzeul Olteniei, Craiova 
 
   2009 
  Matter and Materials in/for Heritage Conservation - International  Seminar and Workshop 
   Conservation and restoration of parchments 
 
    Muzeul Olteniei, Craiova 
 
   2008 
   International  Seminar and Workshop 
  Conservation and restoration of parchments 
 
   University of Turin, Italia 
    
   2005 
   Cursul internațional „Iconografie creștină pentru restauratori” 
   Iconografie creștină pentru restauratori 
 
   Complexul Național Muzeal Astra Sibiu/Centrul de pregătire a restauratorilor și conservatorilor 
 
  1998- 2002 

                               Calificarea / diploma obţinută Licenţiată în istorie
 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Istoria artei universale
Istoria antică, medie, modernă, contemporană universală 
Preistorie şi arheologie 
Istoria veche, medie, modernă, contemporană a României 
Paleografie latină, chirilică 
Epigrafie latină şi greacă 
Filosofia istoriei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – Facultatea Istorie-Filozofie-Geografie 

                                                               Perioada
                               Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 / furnizorului de formare 

                                                               Perioada 
                               Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 / furnizorului de formare 

 

 1996-1998 
  Turism 
  Școala postliceală „Spiru Haret”, Craiova 
 
  1991-1995 
  Diplomă Bacalaureat 
  Liceul Charles Lougier, Craiova 

                            Limba(i) maternă(e)    Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă

Engleză  B2 Nivelul avansat 
sau independent B2 Nivelul avansat 

sau independent B2 Nivelul avansat 
sau independent B2 Nivelul avansat 

sau independent B2 Nivelul avansat
sau independent

Franceză  A2 Nivel intermediar A2 Nivel intermediar A2 Nivel intermediar A2 Nivel intermediar A2 Nivel intermediar

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Personalitate dinamică, deschisă, ușor adaptabilă schimbării, rezistentă la stress, eficientă, 
organizată, sociabilă, proactivă, energică, optimistă, capacitate de analiza si sinteza, spirit de echipă 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizarea computerului, în special aplicațiile Word, Excel, Power Point, Internet Explorer

         Participări la Conferințe Internaționale  The 21st General Conference and 24th General Assembly of ICOM – Museums Management,  
Austria - Viena, 2007 
 Sesiunea Internaţională de Conservare - Restaurare, „Valenţe ale restaurării româneşti în 
  context european”, 2007, Braşov 
  Colours 2008 – Bridging Science with Art, 2008, Evora cu poster “Degradations of black (ferrogaelic) 
inks” 
  MATCONS - Materie si materiale in/pentru restaurarea – conservarea patrimoniului, Craiova, 2009 
  The 22nd General Conference and 25th General Assembly of ICOM – Museum for Social Harmony,  
China – Shanghai, 2010 
   MATCONS - Materie si materiale in/pentru restaurarea – conservarea patrimoniului, Craiova, 2011 cu 
poster - „Degradarea materialelor de scriere și ornamentare a pergamentelor”, 
 
 

 

       Participări cu piese la saloane naționale
 

                                                                                
                                                                                 

 Salonul Național de Restaurare, Craiova 2006 – Document (1823) 
  Salonul Național de Restaurare, Craiova 2007 – Manuscris (sec. xviii) 
  Salonul Național de Restaurare, Craiova 2011 – Document manuscris (1809) 

 
 

Studii și articole publicateîn reviste de 
specialitate 

 
 
 
 
 

                                   Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 

Data 

  Catalog “Salonul Național de Restaurare”, Craiova, 2006 - Document (1823) 
   Catalog „Valenţe ale restaurării româneşti în context european”, Craiova, 2007 – Manuscris (sec. xviii) 

“Degradations of black (ferrogaelic) inks”, Colours 2008 – Bridging Science with Art, Book of 
Abstracts, Evora, 2008 
„Degradări ale cernelurilor ferogalice”, în Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții, 
Nr.3/2010, Biblioteca Națională a României, București 
„Degradarea materialelor de scriere și ornamentare a pergamentelor”, MATCONS (Materie și 
materiale în/pentru Conservarea Patrimoniului) 2011, Rezumate, Craiova, 2011 

   Catalog „Salonul Național de Restaurare”, Craiova, 2011 - Document manuscris (1809) 
 

 
Membru ICOM  
Membru în Asociația Restauratorilor și Conservatorilor din România  

 
 
 
 
 28.02.2012 

  

 
 

 

 
  

 
  

                 
  

  
 


