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Informatii personale 

 

Nume/Prenume  Adam (căs. Jurca)  Floarea Anuta 
Domiciliul stabil  Str. Ciobanului, nr. 26, bl. 604, et. 3, ap. 16,  Arad, România 

Telefon  0740 204154  
E-mail  Jurca_Flori@yahoo.com 

Data nasterii  02 aprilie 1983 
Experienta profesionala 

Perioada  Septembrie – Octombrie  2005 
Functia sau postul ocupat  Profesor Suplinitor  

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Predarea cursurilor  de Biologie la clasle V - VIII 

Numele si adresa angajatorului   Scola Generala Andrei Saguna  si Scola Generala Livada Arad 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Biologie 

Perioada  2005-2008 
Functia sau postul ocupat  Doctorand 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Coordonator practica agricola 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Protectia plantelor 

Educatie si formare 
 

Perioada  2001 - 2005 
Calificarea / diploma obtinuta  Biolog - Profesor 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Facultatea  de Agricultură, Specializarea Biologie Stiinte Agricole  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 

Perioada  2005 - 2007 

Calificarea / diploma obtinuta  Master in „Biologie aplicata in agricultura” 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Facultatea  de Agricultură  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 

Perioada  2005 - 2008 

Calificarea / diploma obtinuta  Doctorand 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Facultatea  de Agricultură  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 

Perioada  2008 – prezent    

Calificarea / diploma obtinuta  Doctor în Agronomie - Cercetări privind interacţiunea dintre patossitemele porumbului şi Diabrotica 
virgifera virgifera Le Conte (viermele vestic al rădăcinilor de porumb) în partea de vest a României 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Facultatea  de Agricultură  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 
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 Limbi straine cunoscute 
  Vorbit Scris 
  Interactiune Exprimare  

 

Franceză   satisfăcător  -  - 

Engleză   mediu  mediu  - 

  
 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 Munca în echipă şi mobilizare, inventiva, creativa,  mă adaptez bine la condiţiile de muncă. 

 
 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Word, Exel. Internet , etc. 

 
 
 

Permis de conducere  Da, categoria B 
 

Informatii suplimentare  În anul 2003 am fost acceptată ca membru al cercului ştiinţific studenţesc, de pe lângă 
disciplina de Entomologie, condus de doamna Prof. Dr. Ing. Ioana Grozea. Activitatea de cercetare 
din cadrul cercului ştiinţific s-a concretizat prin lucrarea de diplomă cu tema ,, Biodiversitatea 
dăunătorilor porumbului în condiţiile Câmpiei de Vest’’. 
 

 
                   În anul 2007 am obţinut premiul II, în cadrul simpozionului Internaţional pentru Doctoranzi 

„Young researchers in modern agriculture“  si  am fost numită în comisia pentru Colocviul de 
Practică, la specializarea Protecţia Plantelor, prin ord. nr. 201 din 08.06.2007. 
 

                   Împreună cu conducătorul de doctorat, ca prim autor am elaborat 8 lucrări ştiinţifice din 
teya de doctorat, pe care le-am prezentat în cadrul simpozioanelor din ţară, iar ca şi coautor 9 lucrări 
ştiinţifice.  
                 De asemenea, împreună cu coordonatorul de doctorat domnul Prof. Dr. Gh. Popescu, am 
elaborat 6 lucrări de diplomă cu subiecte specifice tezei. 
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