Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

BONEA DORINA
Str. Bucovăţ, nr. 16, Craiova, Dolj
Mobil:

0740022792

dbonea88@gmail.com
Română
26 noiembrie 1968
Femeesc
Conferenţiar universitar, Universitatea din Craiova, Facultatea de
Agricultură şi Horticultură

2002- prezent
Şef lucrări
Activităţi didactice şi de cercetare la disciplinele: Ameliorarea plantelor
montane I şi II; Plantele modificate genetic şi controlul alimentelor obţinute
din acestea I şi II; Controlul calităţii alimentelor de origine vegetală;
Managementul controlului calităţii alimentelor de origine vegetală.
Universitatea din Craiova - Facultatea de Agricultură şi Horticultură
str. Libertăţii nr. 19, Craiova, Dolj
Educaţie-Cercetare
1998 -2002
Asistent
Activităţi didactice şi de cercetare la disciplinele: Ameliorarea plantelor
montane I şi II, Ameliorarea plantelor agricole şi producerea de sămânţă
Universitatea din Craiova - Facultatea de Horticultură, str. Libertăţii nr. 19,
Dolj
Educaţie-Cercetare
1994 -1998
Preparator
Activităţi didactice şi de cercetare la disciplina Ameliorarea plantelor
agricole şi producerea de sămânţă

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea din Craiova-Facultatea de Horticultură, str. Libertăţii nr.19,
Dolj
Educaţie-Cercetare

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada 1993 -1994
Funcţia sau postul ocupat Preparator suplinitor
Activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice şi de cercetare la disciplina Ameliorarea plantelor
principale agricole şi producerea de sămânţă
Numele şi adresa Universitatea din Craiova - Facultatea de Horticultură, str. Libertăţii nr. 19,
angajatorului Dolj
Tipul activităţii sau sectorul Educaţie-Cercetare
de activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

2 – 5 decembrie 2013
Manager proiect cod COR 242101
Stabilirea scopului şi obiectivelor proiectului; Stabilirea cerinţelor de
management integrat al proiectului; Planificarea activităţilor şi jaloanelor
proiectului; Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale;
Realizarea procedurilor de achiziţii; Managementul riscurilor;
Managementul echipei de proiect; Managementul comunicării;
Managementul calităţii.
Numele şi tipul instituţiei de Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG SRL, Bucureşti
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada februarie – august 2013
Calificarea / diploma obţinută Pedagogie/ Certificat de atestare a competenţelor profesionale
Disciplinele principale Didactica predării disciplinelor tehnice
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Politehnică din Bucureşti, Departamentul de Formare pentru
învăţământ / furnizorului de Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane
formare
Perioada 1997-2001
Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în Agronomie
Disciplinele principale
studiate / competenţe Genetica şi Ameliorarea plantelor/ Doctor
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de Facultatea de Agronomie, Universitatea din Craiova
formare
Perioada 1988-1993
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă (şef de promoţie)
Disciplinele principale
studiate / competenţe Agricultură/ Inginer agronom
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba franceză
Limba engleză

Facultatea de Agronomie, Universitatea din Craiova
1984-1987
Diploma de bacalaureat
Horticultură/ Horticultor mecanizator

Liceul Agroindustrial Bârseşti, Tg. Jiu

română

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire
Participare la Discurs oral
conversaţie
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B1
B1
B1
B1
Indep.
Indep.
Indep.
Indep.
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B1
B1
A2
A2
Indep.
Indep.
elementar
elementar

Scriere
Exprimare
scrisă
Utilizator
B1
Indep.
Utilizator
A2
elementar

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

Competenţe şi abilităţi
sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini
tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice

spirit de echipă dobândit prin participarea în cadrul unor colective de lucru, o
bună capacitate de comunicare, conştiinciozitate, atenţie concentrată,
rezistenţă la rutină, disponibilitate de a răspunde şi altor solicitări, seriozitate
spirit de organizare în coordonarea activităţilor, dobândit ca preşedinte al
unor comisii de bacalaureat, ca responsabil sau membru al unor contracte de
cercetare şi prin experienţa în activităţile studenţeşti din cadrul proiectelor
de licenţă şi disertaţie,
competenţe în utilizarea unor aparate specifice lucrărilor de ameliorare a
plantelor şi producere de sămânţă, înfiinţare si organizare de experienţe
o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office
(Word, Excel,
PowerPoint)
Dansul popular

Alte competenţe şi aptitudini

- Certificat de atestare a participării la Sesiunea de Instruire privind
Activitatea de Tutorat, organizat de Departamentul pentru Programul IDFR- Universitatea din Craiova şi M.E.N., noiembrie 2012;
- Certificat de atestare a participării la Sesiunea de Instruire privind
Organizarea, Desfăşurarea şi Normarea Activităţii Didactice la formele ID
şi IFR, organizat de Departamentul pentru Programul ID-FR- Universitatea
din Craiova şi M.E.N., ianuarie 2013;
- Cercetare şi învăţământ, specializare obţinută în cadrul Universităţii
din Craiova, Facultatea de Agronomie, ianuarie-iunie 1993;
- Bazele biologice ale producerii seminţelor, specializare obţinută în
cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de Agronomie, ianuarie-iunie
1993;
- Certificat de participare programul de formare în didactica
specialităţii predării disciplinelor tehnice, organizat de Ministerul Educaţiei
Naţionale, Universitatea din Bucureşti, Universitatea A.I. Cuza Iaşi,
Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Politehnică
Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba
Iulia, sesiunea februarie 2013 - Sinaia, cu parcurgerea modulelor: elaborarea
programului de formare în domeniul didacticii specialităţii; metode moderne
de formare în didactica specialităţii; metode şi tehnici de coaching folosite
pe perioada practicii pedagogice.
- Evaluator programe de formare continuă pentru învăţământul
preuniversitar (gradul I, gradul II, definitivat)
Permis(e) de conducere - Nu
Informaţii suplimentare
Activitatea de cercetare şi - 8 cărţi - ca unic sau prim autor, publicate în edituri recunoscute CNCSIS
publicistică - 115 articole din care :
20 articole publicate în reviste cotate ISI şi în volume indexate ISI
Proccedings
34 articole publicate în reviste şi în volume indexate în alte BDI
26 articole în lucrările unor conferinţe internaţionale de specialitate
35 articole publicate în alte reviste sau în volume ale unor
manifestări ştiinţifice naţionale
Apartenenţa la organisme
profesionale

Eurropean Association For Research On Plant Breeding – EUCARPIA
European Society for New Methods in Agricultural Research - ESNA
International Soil Tillage Research Organisation –ISTRO
European Biotechnology Thematic Network Association – EBTNA
Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară –SIRAR
Asociaţia Română pentru Agricultura Durabilă – ARAD
CONSAGRO Craiova
Asociaţia Amicii Rozelor

Experienţa în
proiecte/contracte de cercetare

20.08.2014

responsabil contract de cercetare ştiinţifică nr. 1080/20.04.2010, încheiat
între SCDA Simnic şi SC Syngenta Agro SRL cu tema: ”Cercetări privind
reacţia la diferite date de semănat a unor hibrizi de porumb aparţinând
companiei Syngenta” în valoare de 2700 euro fără TVA ;
responsabil contract de cercetare nr. 1371/18.05.2010, încheiat între SCDA
Simnic şi Nufarm România SRL cu tema: „Testare cultivare sorg pentru
boabe” în valoare de 495 euro fără TVA
responsabil contract de cercetare nr. 296/07.04.2008, încheiat între
Universitatea din Craiova – SCDA Caracal şi Limagrain Central Europe SE
Franţa, cu tema : „Test of genotypes of corn in the hydrous stress (non
irrigated) and under irrigation” în valoare de 11205 euro fară TVA
expert proiect POS Mediu (2014-2015) cu tema: “Servicii pentru
monitorizarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar
(sărături, dune continentale, pajişti, apă dulce) din România” în valoare de
3755750.00 lei, contractor Societatea Integra Trading S.R.L, Bucureşti.
membru cheie Grant nr. 13 C/27.01.2014 “Studiul biodiversităţii speciei
Rosa canina L. din flora spontană a Olteniei” în valoare de 12000 lei,
director conf. univ. Soare Rodica;
membru proiect sectorial ADER 6.1.2. (2014) cu tema: “Fundamentarea
restricţiilor de coexistenţă pentru speciile agricole în funcţie de situarea
geografică şi orografică a arealelor de cultură” în valoare de 58140 mii lei
(pentru anul 2014), contractor S.C.D.A. Şimnic, Craiova,
membru contract de cercetare ştiinţifică nr. 621/20.09.2011 încheiat între
Universitatea din Craiova - SCDA Caracal şi SC Limagrain Central Europe
SE Franţa cu tema: „ Testarea genotipurilor de porumb în condiţii de
irigare şi în condiţii de stres hidric (neirigat)” în valoare de 13284 euro fără
TVA
membru contract de cercetare nr. 38C/06.12.2010, încheiat între
Universitatea din Craiova şi SC Myosotis SRL cu tema: „Studii privind
posibilităţile de obţinere în laboratorul de cercetare a unor produse
farmaceutice naturiste pe bază de capsaicină şi vitamina C obţinută din
unele soiuri autohtone de ardei iute (Capsicum annuum L.) în valoare de
3265 euro (2010 -2011);
membru proiect CNMP nr. 52147/01.10.2008 cu tema: „ Cercetări privind
fundamentarea şi elaborarea tehnologiei de cultivare a pepenilor verzi cu
plante altoite, în vederea obţinerii de producţii biologice în zonele cu soluri
nisipoase” în valoare de 315000 lei, responsabil P1 şef lucrări Lascu Nicolae
(2008 - 2011);
membru Grant CNCSIS 2000 – nr. 7346, tema nr. 28, Cod CNCSIS 4
’’Cercetări privind introducerea în cultură a unor soiuri noi de Arahide şi
stabilirea tehnologiei de cultivare în vederea valorificării intensive a
terenurilor nisipoase din sudul Olteniei’’, director prof. univ. Soare Marin

Şef lucrări dr. ing Bonea Dorina

