
                            CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

 

Nume 

 

Maria Stoica-Vrabie 

 

Adresă 

 

Str. Mircea Mălăieru, nr. 1, bl. A5, sc. 8, 

ap. 114, Brăila, jud. Brăila, cod poştal 

810404                           

 

Telefon 0743.361.639   

 

E-mail 

 

 

vrabieenmaria@yahoo.com 

Naţionalitate   Română 

 

  

Data naşterii 23 noiembrie 1984 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 

 

*Perioada (de la-până la)                   decembrie 2007-prezent 

 

* Numele si adresa angajatorului       Muzeul Brăilei, Piaţa Traian nr. 3, Brăila, 

810153       

 * Funcţia sau postul ocupat Muzeograf 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 

*Perioada (de la-până la)                   aprilie-noiembrie 2009 

 

* Numele şi tipul instituţiei de                                  

   îvăţămât şi al organizaţiei profesionale 

   prin care s-a realizat formarea      

   profesională 

 

Ministerul Culturii şi Cultelor 

* Domeniul studiat/aptitudini     

    ocupaţionale                  

Bazele muzeologiei 

 

* Tipul calificării/diploma obţinută                        Atestat 

 



                                                                                                                                                             

* Nivelul de clasificare a formei de 

   instruire/îvăţămât    

 
Postuniversitar 

 

*Perioada (de la-până la)                   Octombrie 2008-iunie 2009 

* Numele şi tipul instituţiei de                                  

   îvăţămât şi al organizaţiei profesionale 

   prin care s-a realizat formarea      

   profesională 

 

 

Universitatea “Al. I. Cuza”, Iasi 

* Domeniul studiat/aptitudini                                           

    ocupaţionale           

Administrarea Afacerilor 

* Tipul calificării/diploma obţinută                        Masterat 

* Nivelul de clasificare a formei de 

   instruire/îvăţămât    

Postuniversitar 

 
* Perioada (de la-până la)                   

 

Octombrie 2003-iunie 2007 

* Numele şi tipul instituţiei de                                  

   îvăţămât şi al organizaţiei profesionale 

   prin care s-a realizat formarea      

   profesională 

Universitatea “Al. I. Cuza”, Iasi 

* Domeniul studiat/aptitudini                                           

    ocupaţionale           

Istorie 

* Tipul calificării/diploma obţinută                        

 

Diploma de licenţă 

* Nivelul de clasificare a formei de 

   instruire/îvăţămât            

Universitar  

 

Limba maternă 
 

 

Limba română 

 

Limbi străine cunoscute 
*abilitatea de a citi  

*abilitatea de a scrie 

*abilitatea de a vorbi 

 

Limba engleză 

X 

X 

X  

 

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice 
 

 

Abilităţi de comunicare, creativitate, 

aptitudini de lucru în echipă 

 

Aptitudini şi competenţe tehnice 
 

 

Utilizare uzuală a calculatorului 

  



INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 

*Organizator expoziţia temporară de 

filumenie, Muzeul Brăilei, octombrie-

noiembrie 2009 

* Organizator expoziţia temporară de 

filumenie, Galeriile de artă “Gheorghe 

Petraşcu”, Tecuci,  mai-iunie 2009  

*cercetări de teren în privinţa realizării 

PUG al comunelor - Movila Miresii 

                               - Jirlău 

                               - Scorţaru Nou 

                               -Gemenele 

 

ANEXE ARTICOLE PUBLICATE 

* Maria Stoica –Vrabie,  Focul fără 

flacără, în “Brăila 641”, Brăila, 2009 

* Maria Stoica –Vrabie,  Brăila centru 

comercial medieval, în „Brăila 642”, 

Brăila, 2010 

* Maria Stoica –Vrabie, Brăila şi războiul 

de independenţă, în „Magazin Istoric”, p. 

46-50, nr. special realizat în colaborare cu 

Muzeul Brăilei, 2010 
* Maria Stoica –Vrabie, Brăila în primul 

război mondial, în „Magazin Istoric”, p. 

58-62, nr. special realizat în colaborare cu 

Muzeul Brăilei, 2010 

* Maria Stoica –Vrabie, în vremea 

regimului comunist, în „Magazin Istoric”, 

p. 85-88, nr. special realizat în colaborare 

cu Muzeul Brăilei, 2010 
 
 

 


