Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax
E-mail

STROE MARINELA VICUŢA
Bulevardul Mărăşti, nr. 59, sector 1, Bucureşti
+40-021.318.36.36 / 216
Mobil:
+ 40-727138215
(serviciu)
+40-021. 021.318.36.36
marinelastroe@yahoo.com, marinelavicutastroe@gmail.com,
marinela.stroe@horticultura-bucurești.ro

Naţionalitate

română

Data naşterii

24 noiembrie 1973

Sex
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

feminin
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Facultatea de Horticultură - Departamentul Bioingineria
sistemelor horti-viticole

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

Martie 2008 - Prezent
Şef lucrări dr.
Activitate didactică la disciplinele:
Ampelografie, Controlul calităţii materialului săditor viticol, Conceptul de terroir
în viticultură, Producerea materialului săditor viticol (2014), Geografie vitivinicolă
(2012), Vinul şi gastronomia - tradiţie şi sănătate (2011), Managementul Proiectelor
(2014), Etica si integritate academică (2019) - predare curs, lucrari practice,
îndrumare practică;
Îndrumare proiecte de diplomă, lucrări de disertaţie.
Participare la proiecte de cercetare; Participare la cursuri de perfecţionare continuă;
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Bulevardul Mărăşti, nr. 59, sector 1, Bucureşti.
Activitate didactică - Departamentul Bioingineria
sistemelor horti-viticole
Martie 2006 - Februarie 2008
Asistent dr.
Activitate didactică la disciplinele: Ampelografie, Viticultură şi oenologie, Tehnica
cultivării plantelor horticole;
Participare la proiecte de cercetare;
Participare la cursuri de perfecţionare continuă;

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Bulevardul Mărăşti, nr. 59, sector 1, Bucureşti.
Activitate didactică - Catedra de Viticultură şi Vinificaţie

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Octombrie 2001 - Septembrie 2005
Preparator/Doctorand cu frecvenţă

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Bulevardul Mărăşti, nr. 59, sector 1, Bucureşti.
Activitate didactică şi de cercetare –documentare - Catedra de Viticultură şi Vinificaţie

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
Educaţie şi formare
Perioada

Activitate de cercetare didactică;
Participare la proiecte de cercetare;
Participare la cursuri de perfecţionare continuă;
Participare la burse de studiu;

Aprilie - Mai 2005
Participant curs
Documentare / specializare
Ecole Superiore d'Agriculture, Angers, Franţa
Vine, Wine and Terroir Management” Activitate de cercetare – documentare

5 noiembrie 2020 - 15.decembrie 2020
 Curs – Elemente de statistica pentru lucrări de cercetare, 15.12.2020, FDI-20200561, acronim SUCCESS+.
 Curs de Psihopedagogie, asigurat în cadrul proiectului Dezvoltarea si implementarea
de instrumente inovative în vederea îmbunătățirii calității didactice și respectării
deontologiei eticii profesionale în USAMV din București, Proiect CNFIS-FDI-2020-0159

Educaţie şi formare
Perioada

19 octombrie 2020
 Curs de Etică și Integritate academică, asigurat în cadrul proiectului Dezvoltarea si
implementarea de instrumente inovative în vederea îmbunătățirii calității didactice și
respectării deontologiei eticii profesionale în USAMV din București, Proiect CNFIS-FDI2020-0159

Educaţie şi formare
Perioada

Educaţie şi formare
Perioada

23.10.2017 – 10.11.2017
 Curs de programare aplicat Moodle în perioada 23.10.2017 – 10.11.2017, furnizat
de eLearning &Software SRL, partener Moodle autorizat pentru România.
01.12.2015-31.03.2016
 Curs de perfecţionare profesională în utilizarea de platforme educaţionale în
invăţământul superior, instrumente TIC şi metode de predare-învăţare IFR –ID
centrate pe student, cu durata de 32 ore, organizat de către Asociaţia Centrul de
Training European în colaborare cu Facultatea de Horticultură din Universitatea de
Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, în perioada 01.12.201531.03.2016 - certificat de absolvire.

Educaţie şi formare
Perioada

Educaţie şi formare
Perioada

Educaţie şi formare
Perioada

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada

Noiembrie 2015
 Curs de instruire profesională pentru utilizarea platformei ARACIS – 12-13
noiembrie, 2015, Domeniul de intervenţie: “Calitatea în invăţământul superior”,
POSDRU/155/1.2/S/141884, certificat de absolvire
Decembrie 2011
 Curs de instruire - formare continuă cu durata de 22 ore în specializarea
Managementul Educaţiei la Distanţă. Organizator: U.S.A.M.V. Bucureşti, certificat
de absolvire.
Noiembrie-decembrie 2011
 Curs de instruire pentru utilizarea platformei e-Learning - noiembrie – decembrie,
2011, Facultatea de Management, USAMV Bucureşti;
Noiembrie 2001 - Septembrie 2005
Diploma de doctor (Seria C Nr. 0003706)
Metode moderne de identificare a soiurilor de viţă-de-vie;
Selecţie clonală, plantații policlonale;
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Facultatea de Horticultură
Postuniversitar

Octombrie 1998 - Iulie 1999
Diploma de Studii aprofundate (Seria E Nr. 0008039)
Descrierea şi identificarea soiurilor de viţă-de-vie cu ajutorul unor metode moderne
(Ampelometrie, metode genetice și biochimice – ADN, microsateliţi, izoenzime etc.)

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Facultatea de Horticultură
Universita Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza – Italia
Postuniversitar
Octombrie 1993 - Iulie 1998
Diploma de inginer, (Seria P nr. 0133437)
Inginer horticultor
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Facultatea de Horticultură
Universitar
Octombrie 1995 - Iulie 1997

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire a Cursului de Pregătirea Personalului Didactic

Disciplinele principale studiate /
Curs de pedagogie, Tehnica predării, Metodica predării, Practica pedagogică
competenţe profesionale (Seria B Nr. 085975)
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Horticultură
Nivelul în clasificarea naţională
Universitar
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Septembrie 1988 - Iulie 1992
Diplomă de bacalaureat (Seria I Nr. 184303)
Horticultor
Grupul Şcolar Agricol Rm-Sărat
Liceal

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Italiană
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

C

Vorbire
Participare
la
conversație
C

B

Vorbire
Participare
la
conversație
A

B

Vorbire
Participare
la
conversație
A

Citire

Autoevaluare
C
Franceză
Înţelegere
Ascultare

Citire

B

Discurs oral
C

Discurs oral
A

Scriere
Exprimare
scrisă
C
Scriere
Exprimare
scrisă
A

Engleză
Înţelegere
Ascultare
A

Citire

Discurs oral
A

Scriere
Exprimare
scrisă
A

(*) Nivelul cadrului european comun de referință pentru limbi străine
Competenţe şi abilităţi sociale Adaptabilitate, asumarea responsabilităţii, capacitatea de autoperfectionare şi de valorificare
a experienței dobândite, perseverență, capacitatea de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit
de inițiativă, capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic, capacitatea de a lua decizii,
atitudine pozitivă, dezinvoltă.

Competenţe şi aptitudini Capacitatea de a comunica, capacitatea de a lucra independent si în echipă, competenţă şi
organizatorice acurateţe în redactare, capacitate de consiliere, capacitatea de îndrumare, abilităti în utilizarea
calculatoarelor si a altor echipamente informatice, ambitie şi constiinciozitate, asumarea
responsabilitatii în realizarea sarcinilor. Colaborator la proiecte naţionale, experienţe dobândite
la locul de muncă.
Îndrumare proiecte de diplomă, lucrări de disertaţie
Competenţe şi aptitudini tehnice Aparatură de laborator
Competenţe şi aptitudini de Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice Activităţi socio-culturale, activități educaționale non formale, cercuri de specialitate
Alte competenţe şi aptitudini Centrul de Studii Vitivinicole şi Analiză Senzorială (C.S.V.V.A.S.) membru din 2008
Membru AFILIAT - Asociaţia Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio România
Membru al Asociatiei Horticultura XXI, din 2001
Membru AFILIAT - Societatea română a horticultorilor
Tehnoredactare computerizată şi machetare postere
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare
Anexe

Categoria B
Prof. univ. dr. Bădulescu Liliana – liliana.badulescu@usamv.ro
Prof.univ. Adrian Asănică – asănică@gmail.com
A. Teza de doctorat (1); B. Cărţi și capitole din cărți publicate: (7); C. Lucrări indexate ISI fara factor: 9,
D. Lucrări indexate BDI: (40). E. Lucrări publicate (neindexate): (5); Listă proiecte (17)

