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 Curriculum vitae 
Europass 

  

 
 Informaţii personale 

 

Nume/Prenume   Odobescu Tatiana 

Adresa  B-dul 1 Decembrie 1918, nr.22, bl. 14, ap. 8, Mangalia, jud. Constanta, Romania 

Telefon  0735168285  

Fax   

E-mail  tatianaodobescu@yahoo.com 
 

Cetăţenia  română 

 

Data naşterii  23.09.1974  
 

 Sex  feminin 

Starea civilă  Căsătorită, 3 copii 

 
Locul de muncă vizat / 

 Aria ocupaţională 
 Istoric si critic de arta 

 
Muzeul de Arheologie „Callatis” din Mangalia 
cercetare 

  
 Experienţa profesională 

 

Perioada  1996-2013 

Funcţia sau postul ocupat  Cercetător ştiinţific III 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Cercetător ştiinţific III – cercetarea, valorificarea si evidenta patrimoniului arheologic  

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Muzeul  de Arheologie „Callatis” Mangalia , Şos. Constanţei, nr. 23 Mangalia 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Management cultural 

Cercetare 

 
       

 1991-1996 Academia de Artă  Bucureşti, Facultatea -  Istoria şi teoria artei, profilul 
arte plastice şi decorative, specializarea istoria şi teoria artei. 

 
1993 - Bursă de studii oferită de Asociaţia « Jeunesse et patrimoine », Paris, 

Franţa; profilul « Restaurarea in situ a patrimoniului cultural imobil din sudul 
Frantei », localitatea Saint Victoire La Coste, Franţa. 

 

 Educaţie şi formare 
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1994 - specializare în cadrul schimbului de studenţi cu Academia de Arte – 
Budapesta, Ungaria. 

 
1992-1996 participarea la practici de specializare pe şantiere arheologice: 
Capidava, Mangalia; la mănăstirile pictate din nordul Moldovei; practică de 
documentare la schiturile rupestre din România şi Republica Moldova (Corbii-de- 
Piatră, Cetăţeni - Negru-Vodă, Basarabi, Orheiul Vechi, Saharna, Ţipova). 
 
1996 - licenţă - tema  « Monahism şi fenomenul schiturilor rupestre în sud-estul 
Europei,  sec. IV-XIV », Acad. Prof. Dr. Răzvan Theodorescu. 
 
2004-2011 Doctorat pe tema «Arta Callatisului în epoca greco-romană. Iconografie 
şi tehnică», coordonator Acad. Prof. Dr. Răzvan Theodorescu, desfăşurat în cadrul 
Universităţii  Naţionale  de Arte. 

 
  

   
 

Calificarea / diploma obţinută  Curs „Managementul instituţiilor muzeale” – organizat de  Ministerul Culturii şi 
Cultelor - adeverinţă 

Curs „Managementul achiziţiilor publice” – Fax Media Consulting, Agenţie de 
Formare şi Perfecţionare Profesională pentru Administraţie Publică, Societate 
Membră a Camerei de Comerţ şi Industrie – certificat. 

Seminar Anual de Management Muzeal „Serviciile muzeale în perspectivă - turism 
cultural, dezvoltare comunitară” – Ministerul Culturii şi Cultelor, Centrul de Pregătire 
Profesională în Cultură 

Curs “MANAGEMENTUL PROIECTELOR ŞI SCRIEREA CERERILOR DE FINANŢARE ”. All 
Consulting & Training,  Bucureşti – atestat. 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Certificat de absolvire „Specialist în domeniul SSM”, curs organizat de S.C. WORK 
EDUCATION S.R.L. Constanţa. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  

 

 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Învăţământ superior 

 
 
 

 Aptitudini şi competente 
personale 

 

Limba maternă  Limba română 
 

 Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare   Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

 

http://www.all-consulting.ro/index.php?page=3&sub=1&sub1=22
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 Limba   franceza  franceza   franceza  franceza  franceza 

 Limba   engleza  engleza  engleza  engleza  engleza 

 Limba   rusa  rusa  rusa  rusa  rusa 

    italiană  italiană  italiană     

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 Educaţie continuă, Cursuri de perfecţionare  

Progect management 

Achiziţii publice 

Managementul muzeal 

Protecţia muncii (SSM) 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Organizarea activitatilor educative si culturale ; Activităţi expoziţionale, desfăşurate 
în incinta galeriilor de artă « President » din cadrul Centrului Român de Afaceri 
«Marea Neagră» (vernisarea expoziţiilor personale, de grup, retrospective a 
artiştilor români şi străini în scopul popularizării sitului restaurat şi a imaginii 
Muzeului de Arheologie «Callatis» Mangalia). 

 
 

Competenţe  şi aptitudini 
tehnice 

 Desen tehnic 

 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 cursuri ECDL, pentru însuşirea tehnologiilor computerizate – examene promovate - 
Windows, Word, Internet. 

 
 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

 Pictura, design 

 

Alte competenţe şi aptitudini  - Parteneriat cu instituţiile de cultură pe plan local, judeţean, naţional şi  
internaţional. 

 
- Participarea la emisiuni radiofonice şi televizate privind popularizarea 

patrimoniului anticului Callatis. 
 

- Colaborarea cu Revista de cultură şi artă «Solteris». 
 

- Colaborarea cu clubul artelor «Solteris», vernisarea expoziţiilor din 
cadrul clubului. 

 
- Parteneriat cu instituţiile de învăţământ din mun. Mangalia, implicarea 

în programul- «Muzeul de arheologie şi şcoala - muzeul agent al 
socializării». 

 
- Parteneriat cu ONG-uri : Fundatia « Callatis 96 » Mangalia, Rotary 

Mangalia, Asociaţia «Şi eu pot » Mangalia. 

 
 

Permis de conducere  Nu posed 
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 Informaţii 
suplimentare 

  
          V.Georgescu, T.Odobescu, Ghidul Muzeului de Arheologie «Callatis» 

Mangalia, 2002. 
 
              V.Georgescu, T.Odobescu, Guide du Musée d’Archéologie Callatis de 

Mangalia, Sites archéologiques et itineraires touristiques de Dodrogea, 
Mangalia, 2002.   

 
              V.Georgescu, T.Odobescu, Guide to the Archaeology Museum Callatis in 

Mangalia, Archaeological sites and travel itineraries in Dobroudja, 
Mangalia, 2002. 

 
              V.Georgescu, T.Odobescu, Führer des Museums für Archäologie in 

Mangalia, Archaologische Statten und Reiserouten in Dobrudscha, 
Mangalia, 2002. 

 
              T. Odobescu, «Scurt istoric al cetăţii Callatis », Revista de cultură şi artă 

« Solteris », anul 1, nr.3, Mangalia, 2003. 
 
             T. Odobescu, Pagina de istorie – « Muzeul şi evoluţia sa de-a lungul 

timpului », Revista de cultură şi artă «Solteris», anul 3, nr.7, Mangalia 
2004. 

 
                   Traducerea din limba rusă a cărţii I.Pâslaru, Cultura Delacău-Babino, 

Muzeul de Arheologie «Callatis» Mangalia, Studia callatiana II, 2006. 
 
              M. Ionescu, T. Odobescu, « Callatis » - comunicare in cadrul proiectului 

« Greci e romani alle foci del Danubio », Accademia di Romania in Roma, 
29-30 Marzo 2007. 

 
              T. Odobescu, «Ghid arheologic al Mangaliei», Muzeul de Arheologie 

«Callatis» Mangalia, 2008. 

 
  

  
  

                                         Anexe 
 

Experienţă profesională 

 
1996-   muzeograf II la Muzeul de Arheologie « Callatis » Mangalia. 
 
1996 – participare la organizarea Congresului Internaţional de Tracologie 
(Mangalia). 
 
1996-1997- Colaborarea cu firma «Metamauco», Padova, Italia- 
cercetarea patrimoniului subacvatic al Callatisului. 
 
1998  -  muzeograf II, şef secţie valorificare patrimoniu şi relaţii cu   
publicul în  cadrul Muzeului de Arheologie «Callatis» Mangalia. 
 
2000- muzeograf I, Director adjunct – Muzeul de Arheologie «Callatis», 

Mangalia. 
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2002-  muzeograf I A, ordonator principal de credite, Muzeul de 
Arheologie «Callatis», Mangalia. 

 
2003-   muzeograf IA, Director Muzeul de Arheologie « Callatis ». 

 
 
2004-  participarea la cursuri de specializare cu tema « Managementul 

institutiilor culturale » si « Managementul proiectelor culturale » 
organizate de Ministerul Culturii şi Cultelor, Centrul pentru formare, 
educaţie permanentă şi management în domeniul culturii, Buşteni. 

 
1996 - 2010 - Participare la sesiuni « Pontica » Constanţa, colocvii şi 

congrese naţionale şi internaţionale.  
 

                   2004 -Organizarea expozitiei de bază şi a expoziţiilor temporare în 
cadrul Muzeului de Arheologie « Callatis », cu tema « Callatis-
povestea unei cetăţi elene din Dobrogea » şi organizarea 
concursului internaţional « Tanagra de Mangalia ».  

 
2004 - implicarea în programe de finanţare  PHARE, pe probleme de 

cercetare a patrimoniului subacvatic : Histria, Tomis, Callatis pe post 
de copartener alături de Centrul de scafandri “Carpatica“. 

 
2004 -  colaborare cu institutii de cultura din Bulgaria si Ucraina : Muzeul 

de Arheologie din Varna şi Dobrici, Muzeul Naţional de Istorie al 
Ucrainei, Kiev. 

 
2006 - participarea în cadrul proiectului transfrontalier « Muzeele de la 

Dunărea de Jos », alături de muzee din Bulgaria. 
 
2007 - Accademia di Romania in Roma, Italia, comunicare alături de Dr. 

M.Ionescu în cadrul proectului « Greci e romani alle foci del 
Danubio » - « Callatis ». 

 
                   2007 - 2008 – copartener în cadrul proectului transfrontalier româno-

bulgar « Venus la Dunărea de Jos »  (Muzeul regional de istorie din 

Ruse (Bulgaria), Muzeul de Istorie din Dobrich (Bulgaria), Muzeul 

“Civilizaţiei Gumelniţa” din Olteniţa, Muzeul Teohari Antonescu din 

Giurgiu, MINA Constanţa, Universitatea “Ovidius” Constanţa. 

 
2007- 2008 – copartener în cadrul proectului  transfrontalier româno-
bulgar «Zone sacre la Dunărea de Jos». 
 
2009 - cercetator ştiinţific III – Muzeul de Arheologie «Callatis» Mangalia. 
 
2009 - proiectul « Callatis - istorie la malul Mării Negre, Măsuri de 
conservare, restaurare şi valorificare a patrimoniului istoric şi cultural al 
municipiului Mangalia ». 

 


