UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Scoala Doctorală de Ingineria Resurselor Animale și Vegetale

Anunță
organizarea alegerilor parțiale pentru ocuparea funcţiei de membru al
Consiliului Școlii Doctorale – ales prin vot universal, direct și secret, desemnat din partea
studenților doctoranzi, în data de 15 ianuarie 2019, între orele 9,00 - 16.00.
Cererile de înscriere ale candidaților împreună cu CV-urile acestora pot fi
depuse până la data de 21 decembrie 2018 la Secretariatul Facultății de Horticultură,
Str. Al. I. Cuza, nr. 13.
Relaţii suplimentare se obţin la Secretariatul Facultății de Horticultură, telefon:
0251 414 541, e-mail: http://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro

Consiliul Școlii Doctorale

Lista candidaților înscriși în vederea desfășurării de ALEGERI PARȚIALE pentru
desemnarea unui membru al Consiliului Școlii Doctorale IRVA - Universitatea din
Craiova, reprezentant al studenților doctoranzi:
STOENESCU N. ANA-MARIA



adeverință



cerere

 CV

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Ana-Maria Stoenescu
Elie Georgescu, 200011 Craiova (România)
(+40) 745188808
anamaria_stoenescu@yahoo.com
Sexul Feminin | Data naşterii 16/11/1988 | Naţionalitatea română

POZIŢIA

Membru în Consiliul Şcolii Doctorale de Ingineria Resurselor
Vegetale şi Animale

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/10/2018–Prezent

Doctorat
Şcoala Doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale, Facultatea de Horticultură,
Universitatea din Craiova, Craiova (România)
Forma de învăţământ - buget cu bursă

10/2011–07/2013

Master
Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultură şi Horticultură, Craiova (România)
Specializarea " Managementul Resurselor Ecologice şi Naturale"
▪ Noţiuni, elemente şi cunoştinţe dobândite în cadrul disciplinelor de specialitate: biodiversitate şi
dezvoltare durabilă; ecologia sistemelor antropice pomicole, viticole, legumicole şi floricole;
reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate; bioremediere; aspecte legate de bune practici
agricole ecologice şi produse bio; metode şi mijloace de depoluare; audit de mediu şi studiu de
impact; gospodărirea resurselor de apă; identificarea şi protejarea speciilor de plante şi animale;
▪ În cadrul lucrărilor practice de laborator, proiecte şi referate am participat activ la discuţii şi dezbateri
pe teme legate de: asigurarea măsurilor şi condiţiilor pentru menţinerea echilibrului ecologic în
cadrul ecosistemelor acvatice şi terestre; efectele poluanţilor şi măsuri de prevenire, limitare şi
combatere a acestora; utilizarea durabilă a resurselor naturale;
▪ Participare şi implicare în acţiuni de voluntariat pe domeniul protecţiei naturii şi conservării
biodiversităţii;

01/2012–02/2012

Certificat Manager de Proiect
KAIZEN Training & Consulting, Craiova (România)

10/2007–07/2011

Inginer
Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Craiova (România)
Specializarea " Ingineria si Protectia Mediului in Agricultura"

09/2003–07/2007

Bibliotecar
Colegiul Naţional Vocaţional Pedagogic Ştefan Velovan, Craiova (România)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
02/2016–09/2018

Asistent Manager
E.U.G. Voyages, Craiova (România)
▪ menţinerea legăturii cu partenerii externi (Belgia, UK, Spania, Franta, Germania, Danemarca)
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▪ gestionare buget, resurse umane şi salarizare
▪ utilizarea instrumentelor de plată online, ordine de plată
▪ traduceri documente, întocmire contracte, facturi fiscale, acte adiţionale, realizare pontaje
▪ gestionarea relaţiilor cu furnizorii
▪ menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii
▪ dispecerat, bursa transport
▪ preluarea, înregistrarea, distribuirea către compartimentele implicate, îndosariere şi arhivarea
corespondenţei şi a mesajelor primite din partea partenerilor, clienţilor şi a celorlalţi angajaţi
▪ actualizarea bazei de date a documentelor companiei şi evidenţa acestora
▪ întocmire rapoarte venituri/cheltuieli
▪ activităţi de protocol şi rezervări online
Tipul sau sectorul de activitate Logistică
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C1

C1

C1

C1

C1

Certificat de Competenţe Lingvistice
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ bune abilităţi de comunicare şi interrelaţionare, dobândite în urma experienţei ca student Erasmus,
ca şi voluntar în cadrul diverselor acţiuni la care am participat, respectiv ca şi interfaţă între
companie şi clienţi/furnizori/angajaţi;

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ abilităţi de asimilare a informaţiilor şi actualizare a cunoştinţelor
▪ capacitate de analiză şi sinteză
▪ experienţă în proiecte şi managementul echipei
▪ atenţie la detalii
▪ capacitatea de a dezvolta strategii necesare îndeplinirii sarcinilor
▪ raportare şi cercetare
▪ stabilirea obiectivelor şi atingerea acestora; coordonarea situaţiilor neprevăzute
▪ întreţinerea spaţiului de lucru şi a echipamentelor
▪ seriozitate, perseverenţă, punctualitate şi adaptabilitate
▪ manifest interes şi preocupare pentru pregatire profesională continuă

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ monitorizarea activităţilor de inventariere şi evaluare a stării de conservare a biodiversității în
Pădurea Bratovoeşti, ROSCI0045, respectiv RONPA0410 Lacul Adunaţii de Geormane.
Transmiterea rapoartelor şi a datelor către instituţiile de specialitate şi înscrierea lor în baza de date
SOR, Ornitodata, baza de date Milvus.

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei
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Creare de
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independent
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Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Alte competenţe
Permis de conducere

▪ fotografie; artă culinară; pescuit sportiv; echitaţie; ciclism.
B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Afilieri
Certificări

▪ Membru SOR/BirdLife România din 2016
▪ Certificat Competenţe Lingvistice - Limba Engleză, 2015
▪ Manager de Proiect, 2012
▪ Recepţioner, 2015
▪ Student Erasmus, "Departamentul de Producţie a Plantelor", Tei of Larissa, Grecia, 2012

Proiecte

▪ Din 11.2017, responsabilă de proiectul "România Prinde Aripi", un proiect SOR implementat în
Parcul Nicolae Romanescu, Craiova, unde au fost amplasate două hrănitori, doua panouri
informative şi 15 cuiburi artificiale. Ca şi atribuţii, alimentarea hrănitorilor pe timpul sezonului rece şi
monitorizarea speciilor prezente atât la hrănitori cât şi la cuiburi. Întocmirea de rapoarte privind
stadiul de implementare a activităţilor, frecvenţa speciilor şi diversitatea acestora.
▪ Din 04.2017 până în 10.2017, implicată în proiectul "Praf de România", proiect Greenpeace ce a
constat într-un workshop dedicat asamblării unor dispozitive de măsurare şi monitorizare a calităţii
aerului, PM10. Un dispozitiv s-a aflat în posesia mea pe o perioadă de 6 luni, timp în care s-a
măsurat calitatea aerului din Craiova, cartier Rovine.
▪ "Grădini prietenoase cu natura", un proiect SOR, activ implicată din anul 2016 şi până în prezent,
constând în desfăşurarea de activităţi prietenoase cu natura (amplasare de cuiburi, hrănitori,
adăpători etc), identificare specii prezente de păsări, mamifere, fluturi, reptile, insecte, peşti şi
efectuarea de rapoarte anuale cu privire la frecvenţa acestora şi modul de acţionare asupra
protecţiei lor;
▪ "Evaluarea poluării atmosferei folosind lichenii ca bioindicatori"-proiect licentă (2011), identificare
specii licheni din areale bine definite şi studiul acestora cuajutorul literaturii de specialitate;
▪ "Folosirea vegetaţiei în amenajarea unui lac de agrement pentru protecţia mediului" - proiect
disertaţie (2013), efectuat pe baza unui proiect real din localitatea Bratovoeşti, judeţul Dolj. Am fost
si sunt responsabilă cu gestionarea unui ecosistem acvatic, începand cu planificarea în anul 2008,
proiectarea şi supravegherea lucrărilor de excavare, amenajarea terenului, alegerea speciilor de
plante, arbori şi arbusti, conform caracteristicilor pedologice şi climatice; popularea cu diferite specii
de peşti şi asigurarea nutriţiei acestora.

Conferinţe

Distincţii
Voluntariat

▪ Participare la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicare pe teme de
ecologie şi protecţie a mediului, dezbateri legate de cunoaşterea şi implementarea legislaţiei în
domeniu;
▪ "Gestiunea Deşeurilor", locul 2, Agronomiada, Cluj-Napoca, 2011
▪ "Plantăm fapte bune în România", voluntar organizator în cadrul acţiunii desfăşurate în anii 2016 şi
2017, gestionarea voluntarilor din cadrul Facultăţii de Horticultură ai Universităţii din Craiova;
▪ "Plantăm fapte bune în România", voluntar plantator în cadrul acţiunii desfăşurate în anul 2015,
comuna Rojişte, judeţul Dolj;
▪ Activităţi de secretariat în cadrul unei societăţi de consultanţă pe fonduri europene;
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