MODEL DE
CURRICULUM VITAE
EUROPEAN

INFORMATII PERSONALE
Nume

CHIRIȚĂ CORNELIA RAMONA

Adresa

Calea Aradului nr. 30, Bl. 7, Sc. A, Ap. 12, 300645,
Timişoara, România

Telefon

0723446315

Fax
E‐mail

0040‐256‐200296
chirita_ramona@yahoo.com

Nationalitate

Romana

Data nasterii

01 ianuarie 1978

EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioada

2001 ‐ prezent

(de la – pana la)
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau
sectorului de activitate
• Functia sau postul ocupat

• Principalele activitati si
responsabilitati

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara
Timisoara, Calea Aradului 119, 300645 Timisoara, Romania
Facultatea de Agricultura,
Protectia Plantelor
2001 – 2005
‐ Doctorandă, la forma de învățământ cu frecvență
2005 ‐ 2008
Asistent
Discipline predate: Protecția plantelor, Fitopatologie, Sisteme de
producție integrată

STUDII SI
CURSURI DE
SPECIALITATE

• Perioada (de la – pana la)

2001 ‐ 2007

• Numele si tipul institutiei
de invatamant

USAMVT

• Principalele subiecte si
calificari insusite

Tema: Cercetări privind biologia, ecologia si combaterea chimică
a speciei Sorghum halepense L., în județul Timiş
2008
Doctor

• Numele calificarii primite

•

Nivelul

in

cadrul
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‐

clasificarii nationale
este cazul)

(daca

• Perioada (de la – pana la)

2003 – 2005

• Numele si tipul institutiei
de invatamant

USAMVBT

• Principalele subiecte si
calificari insusite

MASTER – Agricultură biologică

• Numele calificarii primite

Diplomă de master
-

•
Nivelul
in
cadrul
clasificarii nationale (daca
este cazul)
• Perioada (de la – pana la)

30 august – 2 septembrie 2004

• Numele si tipul institutiei
de invatamant

Academia Română – Institutul de Biologie Bucureşti în colaborare
cu U.S.A.M.V.B. Timişoara

• Principalele subiecte si
calificari insusite

Realizări şi Perspective în Biologie – Biotehnologiile moderne şi
biosecuritatea

• Numele calificarii primite

Diplomă de studii postuniversitare
-

•
Nivelul
in
cadrul
clasificarii nationale (daca
este cazul)
• Perioada (de la – pana la)

2 – 4 septembrie 2003

• Numele si tipul institutiei
de invatamant

‐ Academia Română – Institutul de Biologie Bucureşti în
colaborare cu U.S.A.M.V.B. Timişoara

• Principalele subiecte si
calificari insusite

‐ Realizări şi Perspective în Biologie – Plante modificate genetic

• Numele calificarii primite

Diplomă de studii postuniversitare

•
Nivelul
in
cadrul
clasificarii nationale (daca
este cazul)

‐

• Perioada (de la – pana la)

2 – 6 septembrie

• Numele si tipul institutiei
de invatamant

‐ Academia Română – Institutul de Biologie Bucureşti în
colaborare cu U.S.A.M.V.B. Timişoara, Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” Arad, Universitatea din Piteşti – Facultatea de
Ştiințe (Catedra de Biologie)

• Principalele subiecte si
calificari insusite

‐ Realizări şi Perspective în Biologie – Organisme modificate
genetic

• Numele calificarii primite
•
Nivelul
in
cadrul
clasificarii nationale (daca
este cazul)
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Diplomă de studii postuniversitare
-

APTITUDINI SI COMPETENTE
PERSONALE

Dobandite in cursul vietii si
carierei, dar care nu sunt
recunoscute
neaparat
printr‐un certificat sau o
diploma.

2005 – prezent
Membru în Societatea Națională de Protecția Plantelor
2004 – prezent
Membru în ACMV
LIMBA MATERNA

romana

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE
Franceza
• Abilitatea de a citi

Bine

• Abilitatea de a scrie

Bine

• Abilitatea de a vorbi

Bine

APTITUDINI SI COMPETENTE
SOCIALE

Locuiti si munciti cu alte
persoane intr‐un mediu
multicultural, ocupati o
pozitie in care comunicarea
este
importanta
sau
desfasurati o activitate
in care munca de echipa
este esentiala. (de exemplu
cultura, sport, etc.)
APTITUDINI SI COMPETENTE
ORGANIZAORICE

De exemplu coordonati sau
conduceti activitatea altor
persoane,
proiecte
si
gestionati bugete; la locul de
munca, in actiuni voluntare
(de exemplu in domenii
culturale sau sportive) sau la
domiciliu.
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Capacitate de integrare in echipa, am fost implicată în 11 de
proiecte de cercetare
Pozitia de manager al unui grant de cercetare impune abilitați in
comunicare.

Coordonare proiecte de diploma la specializarea Protectia
Plantelor (2), Ingineria Mediului (3), Master ‐ Agricultură
Biologică (1) începând cu anul 2007– prezent
Coordonar proiect de cercetare incheiat cu CNCSIS (1)
Responsabil economic la 3 contracte încheiate cu Consiliul
Național al Cercetării Ştiințifice din Învățământul Superior şi
Ministerul Educației şi Cercetării
Organizare Simpozioane stiintifice locale (2) – USAMVB
Timişoara şi
al Simpozionului Internațional al Asociației
Multidisciplinare din Zona de Vest a României (2008);
Secretară a simpozionului Ştiințific „Agricultura între tradiție şi
intensivizare” – USAMVB Timişoara ‐ 2006
‐ Organizator al Simpozionului Ştiințific „60 de ani de învățământ
Agricol ‐ Superior” – USAMVB Timişoara, 2005
Indrumator (decan de an) la specializarea Protecția plantelor ‐
2005 ‐ prezent

Utilizare calculator, anumite
tipuri de echipamente, masini,
etc.

Cunostinte de utilizare computer: Word for Windows, Excel,
Access, PowerPoint, Nero, Adobe Reader, PhotoFinish etc. ‐
dobândite în urma cursurilor universitare şi a studiilor
individuale – perfecționate în timpul realizării materialelor
didactice şi executării rapoartelor de cercetare, etc

APTITUDINI SI COMPETENTE

Muzica, literatura,

APTITUDINI SI COMPETENTE
TEHNICE

ARTISITICE

Muzica,
desen,
literatura, etc.

pictura,

ALTE APTITUDINI SI

‐

COMPETENTE

Competente care nu au mai
fost mentionate anterior.
PERMIS(E) DE CONDUCERE
INFORMATII SUPLIMENTARE

ANEXE
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‐
Citari ale rezultatelor in peste 3 publicatii în domeniul protectiei
plantelor (herbologiei)
‐ din 2006 – prezentă în lista “Cartea albă a cercetării din România”
(www.ad‐astra.ro)
Colaborari cu specialisti in domeniul protectiei plantelor
recunoscuti pe plan național

[ Enumerati documentele atasate CV‐ului, daca este cazul. ]

