Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE:
Nume:
ZARZĂRĂ
Prenume: MIHAI CĂTĂLIN
Telefon: +40723944098
E-mail: catalinzarzara@gmail.com
Naţionalitatea: română
Data naşterii: 30 iulie 1975
PROFIL PROFESIONAL

Profesionist în domeniul arhivistic cu peste 20 ani experiență în Arhivele Naționale.
Eficiență dovedită și recunoscută în cadrul instituției, adaptabilitate și receptivitate.
Participant activ la proiectele de dezvoltare instituțională.
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:

2009 – prezent
Biroul Județean Teleorman al Arhivelor Naționale • șef Birou
• Asigurarea managementului instituției prin organizarea, coordonarea, planificarea,
îndrumarea și controlul activității desfășurate în cadrul instituției;
• reprezentarea instituției în toate acțiunile desfășurate la nivel local și național;
• coordonarea și efectuarea acţiunilor de control la creatorii şi deţinătorii de arhive
privind modul de aplicare a legislaţiei arhivistice;
• coordonarea activităților de relații cu publicul și de la sala de studiu;
• coordonarea și efectuarea activității de prelucrare arhivistică a fondurilor și
colecțiilor;
• instruirea responsabililor de arhivă de la organizații de drept public sau privat;
• activități de punere în valoare a datelor și informațiilor din fondurile proprii prin
organizarea și participarea la expoziții, simpozioane sau alte manifestări științifice;
1997 – 2009
Biroul Județean Teleorman al Arhivelor Naționale • consilier
• prelucrare arhivistică a fondurilor și colecțiilor deținute de instituție;
• rezolvarea cererilor persoanelor fizice și juridice;
• control la creatorii de documente din raza de competență;
• gestionarea fondurilor de arhivă din depozite;
• instruirea responsabililor de arhivă;
• activități de punere în valoare a datelor și informațiilor din fondurile proprii prin
participarea la expoziții, simpozioane sau alte manifestări științifice;
EDUCAȚIE ȘI FORMARE

•

2016-2020 - doctorand - Şcoala Doctorală de Ştiinţe Economice și Umaniste,
Domeniul Istorie, Universitatea “Valahia” Târgoviște;
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•
•

2006-2007 - Master - Geopolitică și relații internaționale, Facultatea de Istorie,
Universitatea “Hyperion” Bucureşti;
1993-1997 – Facultatea de Arhivistică, Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”
București.

TRAINING & CERTIFICARI

•
•
•
•

2019 - Curs Formator, Institutul de Studii pentru Ordine Publică, București;
2011 - Curs Manager Proiect, Institutul de Studii pentru Ordine Publică București;
2011 - Curs Management Public modern - Provocări și oportunități, Agenția
Națională a Funcționarilor Publici;
2010 - Curs Management organizațional, Institutul de Studii pentru Ordine Publică
București;

LIMBI STRAINE (scris,vorbit,citit)

•

Engleză (mediu, mediu, mediu)

COMPETENȚE PERSONALE

•
•
•
•
•
•
•

Interes permanent pentru munca, tact, punctualitate și bune maniere;
Experiență în munca cu oamenii;
Asumarea responsabilităților într-un mod profesionist;
Spirit dinamic, întreprinzator, flexibilitate;
Flexibilitate / adaptabilitate și eficiență;
Capacitate de analiză și evaluare;
Abilități de comunicare în context public;

COMPETENȚE TEHNICE

•

Utilizare profesională PC și exploatare programe utilitare: Operare Microsoft
Windows, utilizare packet Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint).

DECORAȚII

•

Ordinul Bărbăție și Credință în grad de cavaler, cu însemn pentru civili, conferit prin
Decretul nr. 1240 din 20 decembrie 2010.

PERMIS DE CONDUCERE

•

categoria B.

PARTICIPARE LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

•

•

•

Sesiunea de comunicări Din hrisoave adunate, Ploiești, 1998, organizată de
Arhivele Naționale Prahova, unde a fost prezentată comunicarea Teleorman momente social - culturale în scrierea și publicistica lui Nicolae Iorga;
Simpozionul 1949 – Debutul sovietizării agriculturii din România. 75 de ani de la
începutul colectivizării, organizat de Biroul Județean Teleorman al Arhivelor
Naționale și Muzeul Județean Teleorman, Alexandria, 14 martie 2014, unde a fost
prezentată comunicarea 1949-1959. Înfăptuirea noii revoluții agrare;
Simpozionul național Marea Unire și județul Teleorman în contextul evenimentelor
din 1918, organizat de Biroul Județean Teleorman al Arhivelor Naționale și Muzeul
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•

Județean Teleorman, Alexandria, 4-5 octombrie 2018, unde a fost prezentată
comunicarea Câteva aspecte privind debarcarea de la Zimnicea și ocuparea
județului reflectate în documente de arhivă;
Congresul Național al Istoricilor Români, ediția a-II-a, Iași, 29 august-01 septembrie
2018.

PUBLICAȚII, STUDII, ARTICOLE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
•
Coautor al lucrării Colectivizare în Teleorman (1949 - 1962). Rezistență și acceptare
forțată. Documente, vol II, Alexandria, Editura Tipoalex, 2004;
•
Prefața lucrării Teleorman. Nume intrate în istoria militară românească (autori
Viorel Ciobanu, Constantin Ucrain), Editura Tipoalex, 2018;
•
Teleorman - momente social-culturale în publicistica lui Nicolae Iorga, în Revista
Meandre (Alexandria), An. 13, Nr. 1/2 (ian.-febr. 2010);
•
Reforma agrară din 1945 în județul Teleorman, în Argesis, Studii și comunicări, Seria
Istorie, XXVII, Analele Muzeului Județean Argeș, Editura Ordessos, Pitești, 2018
•
Acțiunile ofițerilor de poliție în timpul debarcării inamice de la Zimnicea reflectate în
documente de arhivă., în revista Caligraf, anul XVIII, nr. 198 ( noiembrie), 2018;
•
Câteva aspecte privind aplicarea Decretului 83/1949 în județul Teleorman, în
Argesis, Studii și comunicări, Seria Istorie, XXVII, Analele Muzeului Județean Argeș,
Editura Ordessos, Pitești, 2018
•
Câteva aspecte privind debarcarea de la Zimnicea și ocuparea județului reflectate în
documente de arhivă, în volumul Simpozionului Marea Unire și județul Teleorman în
contextul evenimentelor din 1918, Editura Ordessos, 2018;
•
Județul Teleorman în Marele Război de Întregire. Câteva aspecte privind invazia
trupelor inamice și pagubele suferite reflectate în documente de arhivă, în Revista
Oltenia. Studii. Documente. Culegeri. Seria a-IV-a, nr. 6, 2018;
•
Procesul de constituire a primelor gospodării colective în județul Teleorman, în Acta
Bacoviensia, Anuarul Arhivelor Naționale Bacău, XIV, Editura Magic Print, Onești,
2019
•
Procesul de eliminare a chiaburilor din structura socială. Aplicarea Decretului
115/1959 în județul Teleorman, în Argesis, Studii și comunicări, Seria Istorie,
XXVIII, Analele Muzeului Județean Argeș, Editura Ordessos, Pitești, 2019
ACTIVITATEA EDITORIALĂ

•

Coeditor al volumului lucrărilor Simpozionul național Marea Unire și județul
Teleorman în contextul evenimentelor din 1918, Editura Ordessos, 2018;

EXPOZIȚII

•
•

Expoziția temporară Alexandria – o istorie în imagini, 29 august-28 septembrie 2012,
în colaborare cu diverși parteneri;
Expoziția permanentă Alexandria în imagini și documente, realizată în anii 20132014, în colaborare cu Primăria municipiului Alexandria la sediul acestei instituții.
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LISTĂ PUBLICAȚII
PUBLICAȚII, STUDII, ARTICOLE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
•
•
•
•

•

•

•

•

Prefața lucrării Teleorman. Nume intrate în istoria militară românească (autori
Viorel Ciobanu, Constantin Ucrain), Editura Tipoalex, 2018;
Reforma agrară din 1945 în județul Teleorman, în Argesis, Studii și comunicări, Seria
Istorie, XXVII, Analele Muzeului Județean Argeș, Editura Ordessos, Pitești, 2018;
Acțiunile ofițerilor de poliție în timpul debarcării inamice de la Zimnicea reflectate în
documente de arhivă., în revista Caligraf, anul XVIII, nr. 198 ( noiembrie), 2018;
Câteva aspecte privind aplicarea Decretului 83/1949 în județul Teleorman, în
Argesis, Studii și comunicări, Seria Istorie, XXVII, Analele Muzeului Județean Argeș,
Editura Ordessos, Pitești, 2018;
Câteva aspecte privind debarcarea de la Zimnicea și ocuparea județului reflectate în
documente de arhivă, în volumul Simpozionului Marea Unire și județul Teleorman în
contextul evenimentelor din 1918, Editura Ordessos, 2018;
Județul Teleorman în Marele Război de Întregire. Câteva aspecte privind invazia
trupelor inamice și pagubele suferite reflectate în documente de arhivă, în Revista
Oltenia. Studii. Documente. Culegeri. Seria a-IV-a, nr. 6, 2018;
Procesul de constituire a primelor gospodării colective în județul Teleorman, în Acta
Bacoviensia, Anuarul Arhivelor Naționale Bacău, XIV, Editura Magic Print, Onești,
2019;
Procesul de eliminare a chiaburilor din structura socială. Aplicarea Decretului
115/1959 în județul Teleorman, în Argesis, Studii și comunicări, Seria Istorie,
XXVIII, Analele Muzeului Județean Argeș, Editura Ordessos, Pitești, 2019.

ACTIVITATEA EDITORIALĂ

•

Coeditor al volumului lucrărilor Simpozionul național Marea Unire și județul
Teleorman în contextul evenimentelor din 1918, Editura Ordessos, 2018.
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Curriculum Vitae
PERSONAL INFORMATION:
Surname:
ZARZĂRĂ
First name: MIHAI CĂTĂLIN
Telephone: +40723944098
Email: catalinzarzara@gmail.com
Nationality: Romanian
Date of birth: 30 July 1975
PROFESSIONAL PROFILE

Professional in the archival field with over 20 years of experience in the National Archives.
Proven and recognized efficiency within the institution, adaptability and responsiveness. Active
participant in institutional development projects.
PROFESSIONAL EXPERIENCE:

2009 – present
Teleorman County Office of National Archives • Head of Office
• Ensuring the management of the institution by organizing, coordinating, planning, guiding
and controlling the activity carried out within the institution;
• representation of the institution in all actions carried out at a local and a national level;
• coordinating and carrying out control actions at the creators and holders of archives
regarding the application of archival legislation;
• • coordination of the public relations and at the study room;
• coordinating and carrying out the activity of archival processing of the funds and
collections;
• training of archive responsible from the public or private law organizations;
• activities to highlight the data and information from the own funds by organizing and
participating in exhibitions, conferences or other scientific events;
1997 – 2009
Teleorman County Office of the National Archives • counselor
• archival processing of funds and collections held by the institution;
• resolving the requests of natural persons and legal entities;
• control over the creators of documents within the area of competence;
• managing archive funds from the deposits;
• training of archive responsible;
• activities to highlight data and information from own funds by participating in exhibitions,
conferences or other scientific events;
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EDUCATION AND TRAINING

•
•
•

2016-2020 - doctoral candidate - Doctoral School of Economic Sciences and Humanities,
Domain History, “Valahia” University of Târgoviște;
2006-2007 - Master - Geopolitics and international relations, Faculty of History, "Hyperion"
University of Bucharest;
1993-1997 –Archiving Faculty, “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy of Bucharest.

TRAINING & CERTIFICATIONS

•
•
•
•

2019 - Trainer Course, Institute of Public Order Studies, Bucharest;
2011 - Project manager Course, Institute of Public Order Studies, Bucharest;
2011 - Modern Public Management Course - Challenges and opportunities, National
Agency of Civil Servants;
2010 - Organizational Management Course, Institute of Public Order Studies, Bucharest;

FOREIGN LANGUAGES (writing, speaking, reading)

•

English (medium, medium, medium)

PERSONAL SKILLS

•
•
•
•
•
•
•

Permanent interest in work, tact, punctuality and good manners;
Experience in working with people;
Assuming responsibilities in a professional manner;
Dynamic spirit, enterprising, flexibility;
Flexibility / adaptability and efficiency;
Ability to analyze and evaluate;
Communication skills in a public context;

TECHNICAL SKILLS

•

Professional use of PC and operation of utility programs: Microsoft Windows Operation, use
of Microsoft Office package (Word, Excel, Access, PowerPoint).

DECORATIONS

•

Order of Manhood and Faith in the rank of knight, with a sign for civilians, conferred through
the Decree no. 1240 of December 20, 2010.

DRIVER'S LICENSE

•

B category.

PARTICIPATION IN SCIENTIFIC EVENTS

•

•

Communications session Collected from the charters, Ploiești, 1998, organized by the
Prahova National Archives, where the communication Teleorman - social - cultural
moments in the writing and publishing of Nicolae Iorga was presented;
1949 Symposium– The beginning of the Sovietization of agriculture in Romania. 75 years
since the beginning of collectivization, organized by Teleorman County Office of National
Archives and Teleorman County Museum, Alexandria, March 14, 2014, where the
communication 1949-1959 was presented. The realization of the new agrarian revolution;
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•

•

The Great Union National Symposium and Teleorman County in the context of the events
of 1918, organized by the Teleorman County Office of National Archives and the
Teleorman County Museum, Alexandria, 4-5 October 2018, where the communication
Some aspects regarding the removal from Zimnicea and the occupation of the county
reflected in archive documents was presented;
National Congress of Romanian Historians, 2nd edition, Iași, 29 August-01 September
2018.

PUBLICATIONS, STUDIES, SCIENTIFIC ARTICLES AND COMMUNICATIONS
•
Co-author of the study Collectivization in Teleorman (1949 - 1962). Resistance and forced
acceptance. Documents, vol II, Alexandria, Tipoalex Publishing House, 2004;
•
Preface of the Study Teleorman. Names entered in Romanian military history (authors
Viorel Ciobanu, Constantin Ucrain), Tipoalex Publishing House, 2018;
•
Teleorman - social - cultural moments in publishing of Nicolae Iorga, in Meandre
Magazine (Alexandria), Year. 13, No. 1/2 (January-February 2010);
•
Agrarian reform from 1945 in Teleorman county, in Argesis, Studies and Communications,
History Series, XXVII, Annals of the Argeș County Museum, Ordessos Publishing House,
Pitești, 2018
•
The actions of the police officers during the enemy removal from Zimnicea reflected in
archive documents., in the Caligraf Magazine, year XVIII, no. 198 (November), 2018;
•
Some aspects regarding the application of the Decree 83/1949 in Teleorman County, in
Argesis, Studies and Communications, History Series, XXVII, Annals of the Argeș County
Museum, Ordessos Publishing House, Pitești, 2018
•
Some aspects regarding the removal from Zimnicea and the occupation of the county
reflected in archive documents, in the volume of the Symposium The Great Union and
Teleorman County in the context of the events of 1918, Ordessos Publishing House, 2018;
•
Teleorman County in the Great War of Integration. Some aspects of the invasion of enemy
troops and the damage suffered reflected in archive documents, in Oltenia Magazine.
Studies. Documents. Collections. Series IV, no. 6, 2018;
•
The process of establishing the first collective households in Teleorman County, in Acta
Bacoviensia, Bacău National Archives Yearbook, XIV, Magic Print Publishing House,
Onești, 2019
•
The process of eliminating kulaks from the social structure. Application of Decree 115/1959
in Teleorman County, in Argesis, Studies and communications, History Series, XXVIII,
Annals of the Argeș County Museum, Ordessos Publishing House, Pitești, 2019
EDITORIAL ACTIVITY

•

Co-editor of the volume of studies National Symposium Great Union and Teleorman
County in the context of the events of 1918, Ordessos Publishing House, 2018;
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EXPOSITIONS

•
•

Alexandria Temporary Exhibition – a history in images, August 29-September 28, 2012, in
collaboration with various partners;
Alexandria Permanent Exhibition in images and documents, carried out in 2013-2014, in
collaboration with the City Hall of Alexandria at the headquarters of this institution.
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