
 

 
 

 

 

 
 

Curriculum vitae   
Europass   

InformaŃii personale   

Nume / Prenume  STOLERU   CARMEN - MARIA   

Adresă(e)  Iasi, str. Tabacului 37, bl. K9 

  

Telefon(oane)  0332/421680 

Fax(uri)  0332/421680 

E-mail(uri)  stoleru_carmen_maria@yahoo.com 

NaŃionalitate(-tăŃi)  Romana 

Data naşterii  11.06.1980 

Sex  feminin 

Locul de muncă actual U.S.A.M.V.  Iaşi,  

Domeniul ocupaŃional  Facultatea de Horticultură 

ExperienŃa profesională   

Perioada  01.11.2008 - prezent 

FuncŃia sau postul ocupat  Secretară  II 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

-participă la şedinŃele consiliului facultăŃii, întocmeşte procesele verbale şi 
aplică hotărârile luate în consiliul facultăŃii şi în biroul consiliului; 
-verifică şi rezolvă situaŃia şcolară a studenŃilor repetenŃi, transferaŃi, 
reînmatriculaŃi şi o prezintă decanului pentru stabilirea unor examene de 
diferenŃă; 
-rezolvă problemele legate de repetarea anului de studii, transfer, echivalarea 
unor examene; 
-întocmeşte situaŃiile statistice cerute pe plan local şi anuarul statistic ; 
-păstrează în condiŃii de confidenŃialitate datele din dosarele personale ale 
cadrelor didactice şi ale studenŃilor; 
 

Numele şi adresa angajatorului  U.S.A.M.V.  Iaşi, str. M. Sadoveanu nr. 3 

Tipul/sectorul de activitate  invatamant 

EducaŃie şi formare  
 

Perioada  -  septembrie1995 – iunie 1999, 

Calificarea / diploma obŃinută  Diplomă bacalaureat 

Disciplinele principale studiate  Entomologie, agrotehnica, fitopatologie, botanica, mecanizare, cultura plantelor 

/ competenŃe profesionale 
dobândite  

Tehnician protectia plantelor 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ/furnizorului de formare 

Grup Şcolar Agricol  “V. Adamachi”,  Iaşi....................... 



 

Nivelul în clasificarea naŃională 
sau internationala  

 studii liceale 

Perioada  

- octombrie 1999–iunie 2004, , Domeniul horticultură,; 

 

Calificarea / diploma obŃinută  Diplomă de licenŃă 

Disciplinele principale studiate  
Pedologie, agrotehnica, fiziologie, botanica, floricultura, legumicultura, 
pomicultura, viticultura 

/ competenŃe profesionale 
dobândite  

Inginer horticol diplomat 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ/furnizorului de formare 

Facultatea de Horticultură, U.S.A.M.V. Iaşi................... 

Nivelul în clasificarea naŃională 
sau internationala  

Studii superioare 

Perioada  

- octombrie 2005 – ianuarie 2007, 

 

Calificarea / diploma obŃinută  Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate  
Ameliorare si statistica, producerea materialului saditor si semintelor la plantele 
horticole, protectia plantelor, managementul fermelor semincere 

/ competenŃe profesionale 
dobândite  

Producerea seminŃelor şi materialului săditor horticol 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ/furnizorului de formare 

Facultatea de Horticultură, U.S.A.M.V. Iaşi 

Nivelul în clasificarea naŃională 
sau internationala  

Studii de master 

Perioada  

-octombrie  2005  –  septembrie 2008, 

 

Calificarea / diploma obŃinută  - 

Disciplinele principale studiate  Bazele biologice, metodologice si tehnologice ale cultivarii plantelor legumicole 

/ competenŃe profesionale 
dobândite  

Insusirea proceselor fiziologice, biologice si tehnologice ale cultivarii legumelor 
din grupa verzei in sistem ecologic 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ/furnizorului de formare 

U.S.A.M.V. Iaşi 

Nivelul în clasificarea naŃională 
sau internationala  

Doctorand 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) limba română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Limba engleza 
 

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare  Citire  Participare la 
conversaŃie  

Discurs 
oral  

Exprimare 
scrisă  

Limba engleza. bine bine bine bine satisfacator 

Limba ............      

      

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de ReferinŃă Pentru Limbi 
Străine  

CompetenŃe şi aptitudini 
tehnice 

-Membru in proiecte de cercetare in domeniul legumiculturii ecologice 
-Membru AsociaŃia Bioagricultorilor din România 
 

CompetenŃe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

-operare programe calculator: Word, Excel, Power Point etc.; 

-utilizare program secretariat U.M.S.; 

Alte competenŃe şi aptitudini -horticultura ecologică;  

Permis de conducere Categoría B 



 

InformaŃii suplimentare IncludeŃi aici orice alte informaŃii utile, care nu au fost menŃionate anterior, de 
exemplu: persoane de contact, referinŃe etc. 

Anexe  EnumeraŃi documentele anexate CV-ului. 

  

 
Data ........................    Semnatura .................... 


