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Curriculum vitae 
Europass 

 
 
 
 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Oprea Elena - Mădălina 

Adresă(e) str. Spiru Haret, bl. 136, sc. C, ap. 54, Buzău, cod poştal 120277, România 
Telefon(oane) - 

E-mail(uri) madalina_oprea2001@yahoo.com 
Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 10.11.1978 
Sex feminin 

  
Experiență profesională  

Perioada 2016 - prezent 
Funcția sau postul ocupat Şef secţie Istorie 

Activităţi şi responsabilităţi - experienţă în managementul, dezvoltarea şi administrarea colecţiilor; 
- particip la îmbunătăţirea planificării manageriale, a organizării, coordonării, 
controlului şi raportării în vederea realizării obiectivelor strategiei generale de 
dezvoltare a muzeului; 
- coordonez personalul secţiei şi activităţile legate de organizarea expozițiilor 
de bază și temporare, activități științifice și culturale 

Numele și adresa 
angajatorului 

Muzeul Județean Buzău,  
Aleea Castanilor, nr. 1, mun. Buzău, jud. Buzău, România, cod poștal 120248 

  
Perioada aprilie 2015 - septembrie 2016 

Funcția sau postul ocupat Manager de proiect 
Activităţi şi responsabilităţi Implementarea proiectului „Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de 

opinci”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European, 
prin Programul Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural 

Numele și adresa 
angajatorului 

Muzeul Judeţean Buzău, Bd. N. Bălcescu, nr.50  
mun. Buzău, jud. Buzău, România, cod poştal 120360 

  
Perioada 01.10. 2007 - 2016 (cu excepția anului 2011- sabbatical year, când am lucrat 

în două muzee din Marea Britanie) 
Funcția sau postul ocupat Şef secţie Istorie - Artă 

Activităţi şi responsabilităţi - am coordonat activităţile specifice secţiei Istorie - Artă; 
- am inițiat și coordonat Programul informatizat de evidenţă a patrimoniului 
Istorie (digitizarea a peste 17.000 de bunuri de patrimoniu)  
- am efectuat activităţi specifice cercetării patrimoniului de Istorie și Artă, 
cercetări de teren, în arhive şi biblioteci locale și naționale 
- am coordonat personalul secţiei şi activităţile legate de reorganizarea 
Muzeului Judeţean Buzău în timpul reabilitării clădirii în cadrul Axei prioritare 5 
- Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului a Programului Operaţional 
Regional 2007 - 2013  
- am organizat peste 30 de expoziţii permanente şi temporare/itinerante la 
sediul muzeului sau săli de expoziţie din Buzău şi din ţară; 
- am oferit servicii de documentare deschise pentru public - informaţii despre 
patrimoniul deţinut de secţia Istorie - Artă; informaţii ştiinţifice, istorice etc; 
- am iniţiat şi coordonat campania publică de donaţii de bunuri din perioada 
comunistă pentru Muzeul Judeţean Buzău „Nu le mai aruncaţi, vă rugăm să 
le donaţi!” (2012-2014), prin care s-au colectat peste 3000 de bunuri 

Numele și adresa 
angajatorului 

Muzeul Judeţean Buzău, Bd. N. Bălcescu, nr. 50  
mun. Buzău, jud. Buzău, România, cod poştal: 120360 
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Perioada 01.01.2011-01.04.2011 
Funcția sau postul ocupat Voluntar pentru London Transport Museum (Londra) 

Activităţi şi responsabilităţi - reorganizarea colecţiei de postere şi afişe artistice; am participat la 
actualizarea registrelor informatizate ale patrimoniului - Adlib Museum 

Numele și adresa 
angajatorului 

London Transport Museum 
39 Wellington Street, Londra, Marea Britanie; cod poștal WC2E7BB 

  
Perioada 01.01.2011- 30.06.2011 

Funcția sau postul ocupat Internship curatorial la Valence House Museum (Londra) 
Activităţi şi responsabilităţi Am efectuat un stagiu curatorial în cadrul căruia am coordonat și instruit 

voluntarii muzeului cu privire la normele de conservare a patrimoniului cultural, 
ambalare şi transport şi completarea registrului de evidenţă informatizată a 
muzeului - Adlib Museum. 

Numele și adresa 
angajatorului 

Valence House Museum 
London Borough of Barking and Dagenham  
Becontree Avenue 
Londra, Marea Britanie; cod poștal RM8 3HT 

  

Perioada 01.10.2002 - 30.09.2007 
Funcția sau postul ocupat Muzeograf Istorie 1A  

Activităţi şi responsabilităţi - am efectuat activități de cercetare, evidenţă şi valorificare a patrimoniului 
existent în Muzeul Judeţean Buzău (simpozioane, conferinţe, expoziţii ghidaje) 
- am efectuat activităţi specifice cercetării patrimoniului de Istorie, cercetări de 
teren, în arhive şi biblioteci locale, naționale;  
- am derulat activităţi culturale și educaţionale legate de patrimoniul muzeal; 
- am organizat diverse expoziţii de bază, temporare şi itinerante 

Numele și adresa 
angajatorului 

Muzeul Judeţean Buzău, Bd. N. Bălcescu, nr.50  
mun. Buzău, jud. Buzău, România, cod poştal 120360 

  
Perioada 01.09.2002 - 01.10.2002 

Funcția sau postul ocupat Profesor de Istorie 
Activităţi şi responsabilităţi activitate pedagogică 

Numele și adresa 
angajatorului 

Şcoala Generală din loc. Ziduri, jud. Buzău 
 

  
Perioada 06.10. 1997 - 31.07.1998 

Funcția sau postul ocupat Profesor suplinitor de Limba franceză 
Activităţi şi responsabilităţi activitate pedagogică 

Numele și adresa 
angajatorului 

Şcoala Generală din loc. Valea Râmnicului, jud. Buzău 

  
Educaţie şi formare 

profesională 
 

Perioada octombrie 2018 - prezent 
Calificarea / diploma obţinută Doctorandă a Școlii Doctorale de Istorie 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ    

Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, România 

  
Perioada ianuarie2020 - aprilie 2021 

Calificarea / diploma obţinută Absolventă a programului de formare antreprenorială „Progressio” în 
cadrul proiectului „Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul 
creșterii economice - PROGRESSIO”; Cod SMIS 2014+: 125040, proiect 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020”/ atestat nr. 256-19/30.04.2020  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ  

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
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Perioada noiembrie 2016 

Calificarea / diploma obţinută  
Numele şi tipul instituţiei / 

furnizorului de formare   

Manager al sistemului de management al riscului/ certificat de absolvire 
seria J, nr. 00216264 eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției sociale 
și Persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale 

 SC. Expert Aktiv Group. SRL 

  
Perioada Octombrie - noiembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Absolventă a programului de formare profesională - Master Classes, 
coordonat de Hans Henrik Appel - The Brilliant - a rhetorical approach to 
development of exhibition concepts and analysis of exhibition content 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare    

Asociaţia Muzeelor Daneze 
Vartov, Farvergade 27D, 2. sal,1463, Copenhaga, Danemarca și  
Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Bucureşti, România 

  

Perioada martie 2011 
Calificarea / diploma obţinută Participant la seminarul Art in the Contemporary World, organizat de Lucy 

Byatt (Contemporary Art Society, Head of National Programs) şi Lucy Bayley 
(Curator of National Programs at Contemporary Art Society) 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ  

Asociaţia muzeelor (Museums Association),  
42 Clerkenwell Close, Londra, cod poştal EC1R 0AZ, Marea Britanie 

  

Perioada aprilie 2009 
Calificarea / diploma obţinută Expert Bunuri arheologice şi istorico-documentare/istorie modernă şi 

contemporană - documente şi bunuri materiale (Atestat nr. 686 din 
28.04.2009) 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ    

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Cultural Naţional,  
Bucureşti, România 

  

Perioada 2007-2008 
Calificarea / diploma obţinută Master la Facultatea de Administrație și Afaceri, specializarea 

Administrarea resurselor instituțiilor culturale 
Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ  
Universitatea București, România 

  

Perioada 2003-2005 
Calificarea / diploma obţinută Atestat în „Muzeologie generală”, specializarea Istorie 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare    

Centrul pentru formare, educaţie permanentă şi management în domeniul 
culturii, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Cultural Naţional, Bucureşti, 
România 

  

Perioada septembrie 2004 
Calificarea / diploma obţinută Absolventă a cursului „Managementul proiectelor culturale” 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare    

Centrul pentru formare, educaţie permanentă şi management în domeniul 
culturii, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Cultural Naţional, Bucureşti, 
România 

  

Perioada 2004 
Calificarea / diploma obţinută Absolventă a cursului de training „Managementul proiectelor culturale. 

Programul cadru Cultura 2000” 
Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ  
Centrul de consultanță pentru Programe Culturale Europene,  
Bucureşti, România 

  

Perioada 1998-2002 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Numele şi tipul 

Licenţiată la Facultatea de Istorie şi Filologie, specializarea Istorie - 
Arheologie (şefă de promoţie, media de promovare a anilor de studii -  9.31; 
media examenului de licenţă - 10) 

instituţiei de învăţământ    Universitatea „1 Decembrie 1918”,  Alba Iulia, România 
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Limba maternă Română 
 

Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare 

 
Limba  engleză   
Limba franceză 

 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare 
scrisă 

B2 C1 B2 B2 B1 
B1 C1 B1 B1 B1 

 

 
Competenţe şi abilităţi 

sociale 

 
- bune abilități de comunicare câștigate prin participarea la cursuri, ateliere de 
lucru, seminarii, conferințe, precum și din experienţa de profesor şi muzeograf;  
- spirit de echipă şi capacitatea de a lucra independent;  
- abilităţi pedagogice dobândite ca profesor şi muzeograf oferind o gamă 
diversă de activităţi științifice, culturale și educaţionale 
 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

- capacitatea de autoperfecţionare continuă; 
- capacitatea de a depăşi obstacolele şi dificultăţile intervenite în activitatea 
curentă; 
- capacitatea de a lucra sub presiune; 
- capacitatea de asumare a responsabilităţilor dobândită prin experienţa în 
funcţia deţinută 

  
Competenţe şi aptitudini 

tehnice 
 

- bune abilităţi în operarea aparaturii tehnice de birou şi nu numai; 
- capacitatea de a învăţa uşor modalităţile de utilizare a noilor tehnologii 

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 

- cunoştinţe şi bună practică în utilizarea pachetului Microsoft Office (Word, 
Access database, PowerPoint) şi a programelor de evidenţă a patrimoniului 
DOCPAT şi Adlib Museum; 
- cunoştinţe medii ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Corel DRAW  
Graphic, Adobe Photoshop Image);  
- sunt capabilă să învăţ uşor şi rapid programe noi 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

- motivație puternică pentru dezvoltarea continuă profesională;  
- capacitatea de adaptare la medii multiculturale; 
- abilitatea de a organiza, prioritiza și menține volumul de lucru pentru a 
asigura livrarea efectivă a serviciului / produsului; 
- capacitatea de a lucra din proprie inițiativă şi independent; 
- bune abilităţi interpersonale; 
- abilitatea de a prioritiza sarcinile de lucru; 
- precizie și atenție la detalii 

  
Publicaţii Mădălina Oprea, Evreii din Buzău sub regimul antonescian (1940-1944), 

Evenimentul Românesc Group Publishing, Buzău, 2005, 250 p. 
 

Articole publicate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mădălina Oprea, Astra's cultural propaganda in Timoc and Serbian Banat, în 
The Dialogue of Multicultural Discourses. History, Political Sciences, 
International Relations, (Iulian Boldea, Cornel Sigmirean - editori), Arhipelag 
XXI Press, Târgu Mureș, 2020, p. 252-265, (ISBN 978-606-93590-3-7); 
 
Mădălina Oprea, Școli și cursuri țărănești organizate de „Astra” între 1940-
1944, în Teologie și Educație la Dunărea de Jos. Analele Universității 
„Dunărea de Jos”, vol. XVIII, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galați, 
2020, p. 415-436, (ISSN 1843-8660); 
 
Constantin I. Stan, Mădălina Oprea, The Romanian Americans and the Paris 
Peace Conference: The Trianon Treaty (4 June 1920), in the volume The Paris 
Peace Conference (1919-1920) and Its Aftermath: Settlements, Problems and 
Perceptions,Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2020, p. 
3-17; (ISBN 978-1-5275-4224-2)  
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Articole publicate 

 
Mădălina Oprea, Muzee și activități de tip muzeal sub egida Astrei în 1940, în 
Incursiuni antropologice: lucrările conferinţei „Istorie, spiritualitate, cultură: 
dialog şi interactivitate (11-12 aprilie 2019)”, Galaţi University Press, 2019, p. 
355-370;  (ISBN 978-606-696-164-6); 
 
Mădălina Oprea, Școli și cursuri țărănești organizate de „Astra” între 1939 și 
1940, în Teologie și Educație la Dunărea de Jos, vol. XVII, Editura 
Arhiepiscopiei Dunărea de Jos, Galați, 2019, p. 251-274, (ISSN 1843-8660); 
 
Constantin I. Stan, Mădălina Oprea, Românii americani și Conferința de Pace 
de la Paris. Tratatul de la Trianon (4 iunie 1920), în Document. Buletinul 
Arhivelor Militare Române, anul XXII, nr. 2 (84), 2019, p. 60-66; 
 
Mădălina Oprea, Marta Ursescu, Oana Căpățînă, Andrei Ana-Maria, Andrei 
Mihai, Conservarea și restaurarea colecţiei Dan Dumitru din cadrul Muzeului 
Județean Buzău, în Buletinul Centrului de Cercetare şi Conservare - 
Restaurare a Patrimoniului Cultural, an XVI, nr. 2, 2018, Editura Palatul 
Culturii, Iaşi, p. 225-250, (ISSN 1841-4141); 
 
Mădălina Oprea,Traseul globe-trotterului Dumitru Dan în Italia și Vatican în 
1923, în Analele Buzăului, vol. IX, Buzău, 2017, p. 135-182; 
 
Mădălina Oprea,Traseul globe-trotterului Dumitru Dan (1914-1916), în Analele 
Buzăului, vol. VII, Buzău, 2015, p. 181-304 (cercetare prin Granturi EEA, 
Programul Conservarea și revitalizarea patrimoniului Cultural și Natural, 
Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor); 
 
Mădălina Oprea, Colecţia „Dumitru Dan” din patrimoniul Muzeului Judeţean 
Buzău. Un interviu despre călătoria pe jos în jurul lumii, în Analele Buzăului, 
vol. V, Buzău, 2013, p. 225-262; 
 
Mădălina Oprea, Conferinţa globe-trotterului Dumitru Dan despre extraordinara 
sa călătorie în jurul lumii, în Analele Buzăului, vol. IV, Buzău, 2012, p. 155-190; 
 
Mădălina Oprea, 5 interviuri cu privire la evenimentele din decembrie 1989 
desfăşurate la Buzău, în Analele Buzăului, vol. II, Buzău, 2010, pp. 209-293;  
 
Mădălina Oprea, Nicolae Vaschide văzut de Daniel Cluzel (6/19 dec. 1874 - 13 
oct. 1907), în Mousaios, vol. XII, Buzău, 2007, p. 239-254; 
 
Mădălina Oprea, Statutul militar al evreilor din România în perioada 1940 - 
1944. Detaşamentele de muncă obligatorie formate din evreii buzoieni, în 
Mousaios, vol. IX, Buzău, 2004, p. 389-407; 
 
Mădălina Oprea, Aspecte din iudaismul muntean: scurtă istorie a comunităţii 
evreilor din Buzău, în Mousaios, vol. VIII, Buzău, 2003, p. 261-278. 

 

                  Data: 18.02.2022                                                                                                Semnătura 

                                                                                                                                           


