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Curriculum vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume
 

                                                  Adresa 

Visan Aneta 
 
Craiova, România 

Telefon(oane) +40 251.411906

Fax(uri) +40 251.419435  

 

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 08/02/1955 
  

Sex Feminin 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 15/12/1975 până în prezent  (2012)

Funcţia sau postul ocupat Restaurator 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Prepararea materialului biologic colectat din natură: minerale, fosile, plante, nevertebrate (insecte, 
moluşte ş.a.). 
 Naturalizări taxidermice si dermoplastice la vertebrate (peşti, amfibieni, reptile, păsări, mamifere). 
 Restaurare piese muzeale din colecţiile de Ştiinţele Naturii: mineralogie,  paleontologie, nevertebrate, 
vertebrate 
 Lucrări de conservare preliminară a materialului biologic colectat şi preparat pentru colecţii. 
 Realizare de butaforii pentru expoziţiile muzeale. 
 Participare la amenajarea expoziţiilor muzeale. 
 Colectare de material biologic pentru colecţiile muzeale. 
 

Numele şi adresa angajatorului Muzeul Olteniei Craiova
Str. Popa Şapcă, Nr. 8, RO-200422, Craiova (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prepararea-restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional în domeniul Ştiinţelor Naturii 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 07/06/2005  

Calificarea / diploma obţinută Restaurator expert

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Restaurare specimene de istorie naturală

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Ministerul Culturii şi Cultelor
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                                                   Perioada 
                     Calificarea/diploma obţinută 
                Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 
 
                                                    Perioada
                      Calificarea/diploma obţinută
                Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorul de formare 
 
 

 
Perioada 

                    Calificarea / diploma obţinută  
 Disciplinele principale studiate /   
competenţe profesionale dobândit 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 

 

Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută  
 Disciplinele principale studiate /   
competenţe profesionale dobândit 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
               
 

  
25.05.1988 
Certificat de absolvire – Program de perfecţionare „Contribuţii la îmbogăţirea colecţiilor de Ştiinţele 
Naturii (curs şi aplicaţii practice)” 
 
Centrul Special de Perfecţionare a Cadrelor – Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste 
 
 
Iunie 1986 
Certificat de absolvire – Program de perfecţionare „Metode şi tehnici moderne de preparare şi 
naturalizare a exponatelor de Ştiinţele Naturii” 
 
Centrul Special de Perfecţionare a Cadrelor – Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste 
 
 
 

15. 02. 1979 
Certificat de absolvire – Program de perfecţionare „Bazele restaurării ştiinţifice” în specialitatea 
Ştiinţele Naturii (curs şi stagiul de practică). 
Centrul Special de Perfecţionare a Cadrelor – Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste 
 
 

 
 
1989-1994 
Diplomă de Bacalaureat 

 
 

Liceul Agricol – Calafat (jud. Dolj) 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba Rusă  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit organizatoric şi de echipă, capacitate de comunicare şi adaptare la diverse medii
culturale. 

 

 

 
 

 

 
  

Competenţe şi aptitudini artistice Lucrări artizanale
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Alte competenţe şi aptitudini
 

Permis de conducere 

Hobby: Drumeţii montane, Literatura, Fitoterapie
 
Categoria B. 

  

 
  

  
  

 


