Curriculum Vitae

INFORMAŢII
PERSONALE

Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

Mardale Adriana-Gabriela
Str.Arh. Dan Nicolae, nr.28B, cod poştal:
200131, Craiova, România
0746.313.533
0351/809.755
adryyana2002@yahoo.com
Română
27.09.1986
- Octombrie 2013 – prezent: Cadru didactic asociat la
Departamentul de Teologie, Facultatea de Teologie
Ortodoxă, Universitatea din Caiova.
- 2013 – colaborator la proiectul "Inventarierea,
evaluarea şi promovarea culturală a bunurilor de
patrimoniu mobil din depozitul de icoană şi carte
veche de la Orăştie" – proiect finanţat de către
Episcopia Devei şi Hunedoarei (colaborator al
lucrării Icoană şi carte veche din judeţul
Hunedoara - tezaur de cultură şi spiritualitate
românească,
Editura
Reîntregirea/Editura
Episcopiei Devei şi Hunedoarei, Alba Iulia/Deva,
2013).
- 2012 - Cercetător în cadrul proiectului: Educaţie
culturală pentru protejarea şi promovarea
patrimoniului eclesiastic tradiţional din judeţul Olt
– proiect finanţat de către Administraţia Fondului
Cultural Naţional, având ca beneficiar Episcopia
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Slatinei şi Romanaţilor; Autor (în colaborare al
lucrării Repertoar al Bisericilor de lemn din judeţul
Olt – Fişele analitice ale monumentelor istorice,
editura Efitimie Murgu, Reşiţa 2012).
- 2011 - Asistent manager în proiectul: Educaţie
culturală pentru salvarea patrimoniului cultural
ecleziastic din judeţul Hunedoara – proiect finanţat
de către Administraţia Fondului Cultural Naţional,
având ca beneficiar Asociaţia Filantropia Ortodoxă
Deva; Autor (în colaborare al lucrării Repertoar al
Bisericilor de lemn din judeţul Hunedoara – Fişele
analitice ale monumentelor istorice, editura
Efitimie Murgu, Reşiţa 2011.
- 17.08.2009 – prezent – Restaurator bunuri
culturale, Firma S.C. Cons-Art S.R.L., Str. Arh.Dan
Nicolae, nr.28B;
- 6.11.2006 – 17.08.2009 – Artist plastic, Firma
S.C.Cons.Art.Srl, Str. Arh.Dan Nicolae, nr.28B;
- 01.08.2005 – 6.11.2006 - Artist plastic, Firma
S.C.Restaurare.S.R.L., Str. Arh.Dan Nicolae,
nr.28B.
În cadrul laboratorului de restaurare al firmei S.C.
Cons-Art S.R.L. am executat operaţiuni de
conservare-restaurare
la
bunuri
aparţinând
patrimoniului cultural naţional provenite din muzee,
biserici şi colecţii private:
2009-2014 - icoane aparţinând Arhiepiscopiei
Craiova - Paraclisul Mitropolitan „Toţi Sfinţii”,
Craiova cca.400 bunuri;
2011-2014 - colecţia permanentă de icoane a
muzeului Olteniei, Secţia de Etnografie, Craiova / 36
de lucrări;
2012-2013 - icoane aparţinând Episcopiei Slatinei şi
Romanaţilor, Slatina / 20 bunuri;
2012 - colecţia permanentă de icoane a muzeului
Mănăstirii Trivale-Piteşti / 64 bunuri;
2011-2012 - tablouri pe pânză din colecţia
permanentă a muzeului de Istorie şi Artă a
municipiului Ploieşti / 20 lucrări;
2011 – icoane aparţinând bisericii cu hramul „Sfântul

2

Nicolae”, oraş Hunedoara, judeţul Hunedoara / 24 de
icoane;
2010-2011 - colecţia permanentă de icoane din sediul
Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor / cca.20 bunuri;
2008 - colecţia permanentă de icoane a muzeului
Episcopiei Argeşului şi Muscelului, Curtea de Argeş
/ 81 bunuri.
M-am ocupat în acelaşi timp de studiul din punct
de vedere istoric al bunurilor restaurate şi am realizat
studii de cercetare ştiinţifică pentru mai multe biserici
de lemn şi de zid aparţinând judeţelor Gorj şi
Mehedinţi (fişa monumentului).

PREMII ŞI DISTINCŢII

08.06.2000 - Premiul II la concursul organizat cu
prilejul zilei de 1 iunie – faza judeţeană organizat
de Palatul Copiilor din Craiova;
27.05.2000 - Premiul III la Olimpiada judeţeană de
arte plastice;
05.2000 - Diplomă de excelenţă „Secţiunea afişul
expoziţiei” la concursul de artă plastică şi design
ediţia I „Eminescu 2000” organizat de Şcoala de
Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”;
16.02.2000 – diplomă de participare la expoziţia
„Dezastrele in viziunea elevilor”;
2000 – Premiul I la concursul „Protecţie civilă”;
01.12.1999 - diplomă de participare la expoziţia „1
decembrie 1989”;
26.03.1994 - premiul bibliotecii „Aman” la Galeria
de artă a copiilor 26.03-16.04.1994, Craiova;
01.06.1994 - Menţiune peisaj la concursul de desen
„1 iunie”, Craiova.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

- octobrie 2013 – susținere publică teza de doctorat
cu titul „Catapeteasma. Biserici de lemn din județul
Hunedoara”.
- 06.2012 - prezent – ucenic/stagiar în laboratorul de
restaurare al firmei S.C.CONS-ART. S.R.L. –
Craiova, la Dl. Expert Restaurator Octavian Ciocşan
în vederea obţinerii certificatului de specialist în
restaurare tehnica tempera pe suport de lemn emis de
Comisia de pictură Bisericească a Patriarhiei
Române.
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- 2011 – Certificat de absolvire ca formator emis de
către C.R.F.P.A., Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi.
- 2011 – atestat expert în domeniul conservăriirestaurării tempera pe panou şi sticlă de către
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.
- 2010 - admis la cursurile de doctorat a Facultăţii de
Arte şi Design. Timişoara, specializarea Arte Plastice
şi Decorative.
06.01.2010 - 2011 – pregătirea în cadrul laboratorului
de restaurare al Complexului Naţional Muzeal Astra
– Sibiu, la D-na Restaurator Dr.Olimpia-Coman
Sipeanu în vederea atestării profesionale şi obţinerii
certificatului de specialist în restaurare tehnica
tempera pe suport de lemn şi sticlă.
- 2010- examen de Disertaţie.
- 2008-2010 - Master: „Conservare – Restaurare lemn
policrom”, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu,
Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”.
- 17.08.2009 – prezent – Restaurator bunuri
culturale, Firna S.C. Cons-Art. Srl, Str. Arh.Dan
Nicolae, nr.28B.
- Februarie 2009 - cursurile modulului II de
pregătire şi perfecţionare a cadrelor din cultură în
cadrul Centrului de Pregătire Profesională în
Cultură, Bucureşti.
- Noiembrie 2008 – cursurile modulului I de
pregătire şi perfecţionare a cadrelor din cultură în
cadrul Centrului de Pregătire Profesională în
Cultură, Bucureşti.
- 2008 - certificat de competenţă lingvistică la
specializarea Limba engleză.
- 2008 – licenţiat, Universitatea „Lucian Blaga”.
- 2005-2008 - Universitatea „Lucian Blaga”,
Facultatea de Facultatea de Istorie şi Patrimoniu
„Nicolae Lupu”, secţia Conservare - Restaurare,
Sibiu.
- 2005 - examenul de Bacalaureat.
- 2001-2005 – Liceul de Artă „Marin Sorescu”,
Craiova.
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APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PERSONALE

Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Aptitudini şi competenţe
artistice
Aptitudini şi competenţe
sociale
Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Aptitudini şi competenţe
tehnice

Datorită mediului în care lucrez zilnic şi a
sarcinilor care mi-au fost atribuite am reuşit, în
primul rând să îmi dezvolt, de-a lungul timpului,
capacitatea de comunicare şi de colaborare în
interiorul unei colectivităţi precum şi să dobândesc
limbajul de specialitate necesar în acest domeniu. Tot
mediul de lucru m-a ajutat să devin mai responsabilă,
mai ordonată şi mai atentă atât în ceea ce fac cât şi în
viaţa de zi de zi.
Română
Engleză : nivel mediu (scris, citit, vorbit)
Spaniolă : nivel mediu (citit,vorbit)
Franceză : nivel mediu (scris, citit)
Desen şi pictură
Activitatea mea la locul de muncă se desfăşoară
într-un colectiv organizat care execută o muncă în
echipă unde comunicarea este foarte importantă în
vederea obţinerii rezultatelor dorite.
Mediul de lucru şi colectivitatea în care îmi
desfăşor activitatea mi-a dezvoltat capacităţi
organizatorice şi de conducere datorită necesităţii de
a lua decizii imediate în anumite momente şi care nu
puteau fi amânate.
Utilizare calculator – nivel mediu (Program
Microsoft Office Word, Microsoft Office Power
Point )
Da, cat.B

Permis de conducere
Alte aptitudini şi competenţe
INFORMAŢII
Persoana de contact: Expert restaurator Ciocşan
SUPLIMENTARE
Octavian - 0744595099
Semnătură
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