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CURRICULUM VITAE 
 

Informaţii personale   
Nume/Prenume  MARIANA FRĂŢILĂ 

Adresa  Bd. 1 Mai nr.8, bl. J2A, sc. C, Constanţa 
Telefon  0724192764 
E-mail  marianafratila59@gmail.com 

   
Cetăţenia  Română 

   
Data naşterii  07.12.1959 

   
Sex  F  

   
Locul de muncă / 

 Aria ocupaţională 
 Universitatea „Ovidius” – Constanta, Facultatea de Arte, programul 

de studii  - Muzică 
   

Experienta profesionala   
 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Principale activitati si  
Responsabilitati 

Numele si adresa 
angajatorului  

 

  
Incepând din 2016 
Profesor universitar doctor 
Activitati de predare si indrumare a studentilor. 
Documentare pentru activitati extradidactice. 
Universitatea "Ovidius", B-dul Mamaia nr. 124 

Perioada  2012 - 2016 
Functia sau postul ocupat  Prodecan 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 - coordonare: director de departament, cadre didactice 
- subordonare: rector, prorectori, decan 
- colaborare: prodecani ai altor facultăţi 

Numele si adresa angajatorului  Universitatea “Ovidius”, B-dul Mamaia nr. 124 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Educatie/Training 

   
       Perioada 

Functia sau postul ocupat 
Principalele activități și 

responsabilitați 
Numele angajatorului  

 
Perioada 

 2012-2016 
Conferențiar universitar doctor 
Activitati de predare si indrumare a studentilor. 
Documentare pentru activitati extradidactice. 
Universitatea "Ovidius", B-dul Mamaia nr. 124 
 
2001- 2012 

Functia sau postul ocupat  Lector universitar doctor 
Principalele activitati si 

responsabilitati 
 Activitati de predare si indrumare ale studentilor. 

Documentare pentru activitati extradidactice.  
Numele si adresa angajatorului  Universitatea “Ovidius”, B-dul Mamaia nr. 124 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Educatie/Training 

   
Perioada  2003-2012 

Functia sau postul ocupat  Administrator şef facultate 
Principalele activitati si 

responsabilitati 
 - coordonare: realizează conducerea administrativă a facultăţii 
- subordonare: decan, director general administrativ al universităţii 
- colaborare: administratori facultăţi, director general administrativ, 

director economic, director RUF 
Numele si adresa angajatorului  Universitatea “Ovidius”, B-dul Mamaia nr. 124 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Educatie/Training 

   
Perioada  2007-2010 

Functia sau postul ocupat  Consultant artistic 
Principalele activitati si  - Activitate de documentare, realizare de repertorii si distributii. 
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responsabilitati - Programarea si planificarea spectacolelor din cadrul institutiei si 
ale festivalurilor nationale si internationale. 

- Prezentarea spectacolelor extraordinare de balet si a unor gale.  
- Colaborare stransa cu presa, radioul si televiziunile. 
- Realizarea de interviuri si cronici de spectacol in presa de 

specialitate. 
- Coordonare, gestionare si urmarire proiecte. 

Numele si adresa angajatorului  Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski", Constanta 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Guvern/Institutii 

   
Perioada  1991- 2001 

Functia sau postul ocupat  Impresar 
Principalele activitati si 

responsabilitati 
 Impresarierea artistilor in tara si strainatate 

Numele si adresa angajatorului  Societatea comerciala "Marex" 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Altele 

   
Perioada  1990-1991 

Functia sau postul ocupat  Sef serviciu "Relatii cu publicul" 
Principalele activitati si 

responsabilitati 
 Mentinerea si dezvoltarea relatiilor comerciale dintre societati si 

CCINA 
Numele si adresa angajatorului  Camera de Comert, Industrie si Navigatie Constanta 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Guvern/Institutii 

   
Perioada  1988-1990 

Functia sau postul ocupat  Secretar muzical 
Principalele activitati si 

responsabilitati 
 Planificarea si programarea spectacolelor in cadrul institutiei. 

Realizarea programelor si afiselor pentru spectacole 
Organizarea de spectacole muzicale cu personalitati artistice: Felicia 
Filip, Daniela Vladescu, Bianca Ionescu, Ion Caramitru, etc. 
Realizare de schimburi culturale cu Opera din Odessa. 
Activitate de impresariat pentru: Maria Slatinaru-Nistor, Pompei 
Harasteanu, Simina Ivan, Ion Piso, David Ohanesian, Ion Baciu, 
Corneliu Solovastru, Mihaela Agachi, Mioara Cortez, Viorica Cortez-
Guguianu, Cvartetul "Voces", Felicia Filip, Ion Caramitru, etc. 

Numele si adresa angajatorului  Teatrul Liric Constanta 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Guvern/Institutii 

   
Perioada  1985-1988 

Functia sau postul ocupat  Referent muzical 
Principalele activitati si 

responsabilitati 
 Planificare si programarea spectacolelor. 

Realizarea programelor si afiselor.  
Orgaizarea de spectacole de amploare pentru tineret.  

Numele si adresa angajatorului  Teatrul Liric Constanta 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Guvern/Institutii 

   
Perioada  1982-1985 

Functia sau postul ocupat  Profesor de muzica 
Principalele activitati si 

responsabilitati 
 Activitati de predare si indrumare elevi 

Numele si adresa angajatorului  Scoala generala Perieni Probota, jud. Iasi 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Educatie/Training 

   
Educatie si formare   

   
Perioada  2011 

Calificarea / diploma obtinuta  Manager 
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Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Management de proiect, managementul resurselor artistice, căutare 
fonduri şi finanţări, plan de afaceri, proiectarea şi organizarea unui 
festival 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Proiect SCENART – sprijin pentru  competente in artele spectacolului 
din România, organizat de TNOB „Ion Dacian” şi Accademia Teatro 
alla Scala Milano 

Nivelul de clasificare a formei 
de invatamint / formare 

 Curs postuniversitar 

   
Perioada  2002 - 2006 

Calificarea / diploma obtinuta  Doctor in stiinte muzicale 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Muzicologie 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Arte "George Enescu" Iasi  

Nivelul de clasificare a formei 
de invatamint / formare 

 Doctorat  

   
Perioada  1978 - 1982 

Calificarea / diploma obtinuta  Licentiat in muzica 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Muzicologie 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Conservatorul "George Enescu" Iasi 

Nivelul de clasificare a formei 
de invatamint / formare 

 Superior  

   
Aptitudini si competente 

personale 
  

   
Limba materna  Romana 

   
Limbi straine cunoscute   

   
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de 
ascultare 

Abilitati de citire Interactiune Exprimare  

Lb. Franceză    Da   Da   Da  Da  Da 
Lb. Engleză    Da  Da  Nu   Nu   Nu 
Lb. italiana   Da  Da  Nu   Nu   Nu 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
            

Competente si abilitati sociale  Abilitati de ascultare, comunicare, mediere, convingere. Spirit 
independent, nonconformism. 

   
Competente si aptitudini 

organizatorice 
 Judecată clară, capacitate de motivare şi de unificare a motivaţiilor, 

de închegare a colectivelor, de organizare de manifestari stiintifice si 
artistice 

   
Competente si cunostinte de 

utilizare a calculatorului 
 Utilizare diverse echipamente audio-video, utilizare internet  

   
Alte competente si aptitudini  Minte deschisă, capacităţi pt brainstorming, dorinţă continuă de 

cunoaştere în orice domeniu si  documentare permanenta, activitati 
de creatie muzicala si literara 

   
Permis de conducere  Da  

 
Informaţii suplimentare  CONTRIBUŢII MAJORE LA DOTAREA ŞI DEZVOLTAREA 
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FACULTĂŢII DE ARTE: 
- documentare şi realizarea Caietului de sarcini în baza căruia au fost 
infiintate/dotate: 

o laboratorul de cercetare muzicologică,  etnomuzicologică 
şi compoziţională;  

o laboratorul de informatică şi prelucrare digitală a 
sunetului; 

o laboratorul de multiplicare; 
o studioul de înregistrări; 
o mini-studioul TV; 

 
Membru in cadrul unor comisii, jurii şi organisme de cultura. 
 
Activitati in comisii de specialitate: 

- Membru in comisiile de finalizare ale studiilor de licenţă; 
- Membru in comisiile de admitere la masterat. 

 
Membru al Comisiei de imagine, comunicare, strategii, dezvoltare 
instituţională şi managementul calităţii în Senatul Universitatii 
“Ovidius” Constanţa. 
 
Membru fondator al Asociatiei pentru promovarea culturii.  
Membru al Asociatiei ROSME. 
 

   
 


