Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Conete Maria-Denisa
Adresă(e) Str. Dimitrie Onciul, Pitesti, Romania.
Telefon(oane) 0770333968; 0348 453 100
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

denisa_conete@yahoo.com
Română
04. 04. 1979
Feminin

Domeniul ocupaţional Biologie
Perioada 2013 – Prezent
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Perioada 2004 - 2013
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi - Activitate de cercetare în domeniul zoologiei/ornitologiei, conservării biodiversităţii;
principale poluarea şi protecţia mediului.
- Activitate didactică (lucrări de laborator la disciplinele Zoologia Vertebratelor,
Anatomia comparată a vertebratelor, Biogeografie ecologică, Biologie animală,
Etologie, Conservarea biodiversităţii, Sisteme teritoriale şi dezvoltare sustenabilă,
Epidemiologie generală şi specială. Igienă, Biomarkeri în ecologie, Acvacultura,
Adaptologie, Gestionarea resurselor de apă, Poluarea şi protecţia mediului,
Taxonomie animală, Ornitologie, Monitoring ecologic) conducere activitati de curs şi
seminar; îndrumare proiecte de diplomă/disertaţie; practică biologică/ecologică.
- Colectarea şi conservarea materialului zoologic;
- Formarea de atitudini constructive în rândul studenţilor faţă de problemele ocrotirii
mediului înconjurător – respectul faţă de natură, conștientizarea necesității unei
interacțiuni responsabile a omului cu natura; dezvoltarea capacităţii de a investiga,
de a lucra în echipă; stimularea gândirii creative, a unei abordări pozitive (civice,
etice, morale) şi responsabile faţă de natură/biodiversitate/etc.
- Activitate desfăşurată în domeniul gestiunii resurselor de apă, managementul
deşeurilor, poluării şi protecţiei mediului etc.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe, Str. Târgu din Vale, Nr. 1.
Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie şi cercetare
activitate
Perioada 2002 - 2004
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi - Activitate de cercetare în domeniul domeniul zoologiei/ornitologiei, conservării
principale biodiversităţii etc.
- Activitate didactică : lucrări de laborator la Zoologia Vertebratelor şi Anatomie
comparată, practică biologică
- Colectarea şi conservarea materialului zoologic
- Am elaborat tematica ştiinţifică a expoziţiei didactice – Speciile de Vertebrate,
Universitatea din Piteşti
- Formarea de atitudini constructive în rândul studenţilor faţă de problemele ocrotirii
mediului înconjurător
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe, Str. Târgu din Vale. Nr. 1.
Educaţie şi cercetare

Perioada 2001- 2002
Funcţia sau postul ocupat Profesor, formator. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Argeş.
Activităţi şi responsabilităţi - Organizarea şi conducerea activităţilor educative; rol formativ şi educativ
principale - Întocmirea fişei psiho-pedagogice a şcolarilor
- Cunoaşterea sistemului de protecţie şi asistenţă socială a copilului şi familiei cu
copii; politici sociale.

Educaţie şi formare
Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Biologie – Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3639/27.03.2012
2002 –2011 - doctorand la Institutul de Biologie al Academiei Române, Bucureşti,
Domeniul BIOLOGIE, conducător doctorat prof. univ. dr. Gheorghe Brezeanu
Disciplinele principale studiate / Titlul tezei : Cercetări ecologice asupra avifaunei unor lacuri de baraj din zona
competenţe profesionale mijlocie a Văii Argeşului
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Academia Română, Institutul de Biologie, Bucureşti.
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada

Cursuri scurte de studii avansate
5.02. – 19.02.2016 - AVANGARDE BUSINESS GROUP, Consilier orientare
privind cariera (cod COR 242306), București.
17.12. – 19.12.2015 - PSI FOCUS CENTER, Formator (cod COR 242401),
Craiova.
01.10. – 4.10. 2015 – PSI FOCUS CENTER, Consilier (cod COR 242324),
Craiova.
02.06. – 06.06. 2014. EU Lifelong Learning Programme/Erasmus - Conservarea
biodiversitătii - Reteaua Natura 2000. Erasmus University Charter No: 50387-IC-12007-1-RO-ERASMUS-EUCX-1
University of Agriculture/Jelgava/Latvia
15. 06.2012 – 22.06. 2012. Specialist în managementul deşeurilor, Bucureşti
14.05. -16.05.2010. Dezvoltarea unui sistem de monitorizare şi reacţie rapidă pentru
Ariile de Importantă Avifaunistică şi Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică din
Romania”, SOR, Bucureşti
30.08-3.09.2004. Cursurile Scolii de vară Realizari şi Perspective în Biologie Dezvoltare durabilă. Academia Română – Institutul de Biologie Bucureşti,
Universitatea Vasile Goldiş Arad, Universitatea din Piteşti. Satu-Mare.
3-5.04.2004. Rolul ONG-urilor de mediu în sprijinul Reţelei Natura 2000 în România,
în cadrul proiectului ” Natura 2000 în România ”. Federaţia Română de Speologie,
Societatea Ornitologică Română, UNESCO Pro Natura, Bucureşti

1-5.09.2003. Realizări şi Perspective în Biologie –Deteriorarea şi reconstrucţia
ecologică a ecosistemelor naturale, Academia Română – Institutul de Biologie
Bucureşti, Universitatea Vasile Goldiş. Arad
14-18.07.2003. Cursurile Şcolii de vară ProEu - Proiectare de proiecte cu suport
european destinate educaţie, Departamentul de Integrare Europeană al Universităţii
din Piteşti.
Perioada 1997-2001
Calificarea / diploma obţinută Licentiat în Biologie
Disciplinele principale studiate / Morfologia şi Anatomia Plantelor, Botanică Sistematică, Zoologia Nevertebratelor,
competenţe profesionale Zoologia Vertebratelor, Citologie, Fiziologia Animalelor, Anatomia Comparată a
dobândite Vertebratelor, Anatomia Omului, Genetică, Conservarea Biodiversităţii, Ecologie,
Microbiologie, Hidrobiologie etc
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Piteşti; Str. Târgu din Vale, Nr.1
învăţământ / furnizorului de Facultatea de Ştiinţe
formare
1993 – 1997: Colegiul liceal „Zinca Golescu”, profil chimie-biologie; Pitești.

Perioada

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e)
ALTE LIMBI
ABILITATI CITIRE
ABILITATI SCRIERE

-

Experienţă în domeniul conservării biodiversitătii, în monitorizarea speciilor de
păsări/vertebrate;
Specialist în managementul deşeurilor COD COR 325713;
Inforenergetician expert radiestezist (cod 322906, grupa de bază 3229).

Română
Engleză
Bun
Bun
Bun

ABILITATI VORBIRE

sociale

Competenţe şi abilităţi

Competenţe şi aptitudini
tehnice

- dinamism, capacitate de organizare, adaptabilitate la situaţii noi ;
- atitudine reflexivă (critic-constructivă), întotdeuna sub semnul valorilor autentice;
- capacitate de colaborare (lucru în echipă) dobândită în cursul activităţilor
profesionale şi de timp liber/dezvoltare personală;
- capacitate de comunicare persuasivă;
- comunicare constructiva și cooperare autentică
- echitate
- asertivitatea
- empatia
- nevoia de a inova.

OPERARE PC

- MICROSOFT OFFICE

Competenţe şi aptitudini Artă foto şi Video (Şcoala de Arte), Art therapy, Eco-arta, balet etc.
artistice
Alte competenţe şi aptitudini -MEMBRU SOR (Societatea Ornitologică Română)

-MEMBRU International Association for Danube Research (IAD).
-MEMBRU Asociaţia Română de Pteridologie.

Informaţii suplimentare Alte informaţii:

am participat pe bază de contract de voluntariat, în calitate de
membru/colaborator, la cca. 16 proiecte/programe de cercetare naţionale şi
internaţionale. Domeniu de interes: conservarea biodiversităţii, protectia naturii,
dezvoltare durabila, ornitologie, eco-arta.
Alte proiecte în domeniul cercetării:
- 2008 – 2011 : ”Proiect pilot pentru identificarea şi conservarea ex situ şi in situ
a biodiversităţii pteridofitelor din aria protejată Valea Valsanului”, PNCDI II nr
32-174/2008, director proiect Cristina Soare, colaborator.
- 2012 – 2013 : ”Management durabil şi conştientizare publică în situl Natura
2000 ROSPA 0062 – Lacurile de acumulare de pe Argeş” cod proiect SMISCSNR 36314, nr 3/05.12.2012, 2012 – 2015, colaborator.
- 2013 ,,Sistemul naţional de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din
România în baza articolului 12 din Directiva Păsări”, POS Mediu cod proiect
SMIS-CSNR 36586, conform Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2901
din 16.12.2011 - Proiect pilot de cartare şi monitorizare a speciilor de păsări
sălbatice din fauna României - Societatea Ornitologică Română (SOR)/BirdLife
Romania, Asociaţia Grupul Milvus, S.C. Aster Consulting SRL şi SC Master
Print Offset SRL, nr. 491/26.04.2013, 2012 – 2015, colaborator.
- 2014 – 2016: ”Realizarea de seturi de date spațiale în conformitate cu
specificațiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor
Natura2000, având în vedere optimizarea facilitaților de administrare a
acestora”, SOR - Societatea Ornitologică Română, colaborator.
- 2014 – 2015: Inventarierea şi cartarea distribuţiei habitatelor şi speciilor din
situl NATURA 2000 – ROSCI0354, elaborarea planului de management din
cadrul proiectului “MANAGEMENTUL SITULUI NATURA 2000: PLATFORMA
COTMEANA“, Program Operaţional Sectorial de Mediu-POS MEDIU, COD
SMIS: CSNR 43509
- Reprezentant al ONG-urilor în Comisia (Regionala Sud Muntenia) de evaluare
privind atribuirea custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită
constituirea structurilor de administrare (2010, 2011, 2013)
- Am facut
parte din Grupul de lucru constituit prin Ordinul prefectului
nr.39/09.04.2010 pentru iniţierea demersurilor în scopul declarării Pădurii
Trivale arie naturală protejată de interes naţional, 2010- 2011.
Am participat, în calitate de autor/coautor, la realizarea a cca. 11 rapoarte de
cercetare/proiecte, mai importante:
- Raport - Monitorizarea avifaunei acvatice cuibaritoare în patratul WE 90 de 2x2
km pe teritoriul României (jurnalele de teren, hărțile, fișele de observare, fișele
de centralizare, estimările perechilor cuibăritoare la speciile țintă, track-urile
GPS) la proiect SMIS-CSNR 36586, 2013
- Raport - Monitorizarea avifaunei acvatice cuibaritoare în patratul WE 93 de 2x2
pe teritoriul României (jurnalele de teren, hărțile, fișele de observare, fișele de
centralizare, estimările perechilor cuibăritoare la speciile țintă, track-urile GPS)
la proiect SMIS-CSNR 36586, 2013.
- Raport – Statutul actual de conservare al speciilor de păsări observate în
perioada de iarnă în perimetrul ariei de importanţă avifaunistică
ROSPA0062 ”Lacurile de acumulare de pe Argeş”, Descrierea lacurilor
componente. Ecologia speciilor de păsări observate în perioada noiembrie
2012 – februarie 2013. Clasificarea sistematică şi caracterizarea grupelor de
păsări dependente ecologic de zonele umede observate în aspectul hiemal .
Lista speciilor de păsări observate în aspectul hiemal pe lacurile de acumulare
din cadrul ariei cercetate- Proiect SMIS-CSNR 36314, februarie 2013.
- Raport – Ecologia speciilor de păsări observate în ROSPA0062 Lacurile de
acumulare Argeş în perioada martie – mai 2013. Specii de păsări protejate prin
Directiva Păsări (anexa I) observate în lunile martie, aprilie, mai. Evaluarea
detaliată a impactului antropic pentru speciile identificate în perioada noiembrie
2012 – mai 2013- Proiect SMIS-CSNR 36314, iunie 2013.
- Raport Etapa I. Studii preliminare privind aria protejata Valea Vâlsanului,
pteridofitele şi conservarea biodiversităţii acestora, PNCDI II nr 32-174/2008,
director proiect Cristina Soare, 2008, colaborator.
- Raport Etapa IV. Elaborarea şi finalizarea modelului experimental, metodelor,
tehnologiei pentru conservarea ex situ şi in situ a biodiversităţii pteridofitelor din
aria protejată Valea Valsanului. Impactul sistemului socio-economic asupra
pteridofitelor din aria protejată Valea Valsanului. PNCDI II nr 32-174/2008,
-

-

-

-

director proiect Cristina Soare, 2011, colaborator.
„Realizarea de seturi de date spațiale în conformitate cu specificațiile tehnice
INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura2000, având
în vedere optimizarea facilitaților de administrare a acestora”, SOR - Societatea
Ornitologică Română, 2015-2016.
„Inventarierea şi cartarea distribuţiei habitatelor şi speciilor din situl NATURA
2000 – ROSCI0354, elaborarea planului de management
din cadrul
proiectului “MANAGEMENTUL SITULUI NATURA 2000: PLATFORMA
COTMEANA“, Program Operaţional Sectorial de Mediu-POS MEDIU, COD
SMIS: CSNR 43509, 2014-2015.
Membru (incluzând statutul de recenzor) în comitetul editorial al
volumului/volumelor Simpozionului Current Trends in Natural Sciences, ISSN-L
2284-9521.
Coordonator lucrări de licență/disertaţie
Membru în comisiile privind selecţia candidaţilor pentru mobilităţi universitare
Erasmus (în calitate de secretar – 2012, membru – 2013, 2014, 2015, 2016)
Membru în comisia pentru susținerea examenului de licență/disertaţie,
Universitatea din Pitești: 2009-2016.
Am publicat peste 50 de articole ştiinţifice (în colaborare sau ca singur autor) în
reviste de specialitate/ştiinţifice din ţară şi din străinătate – Lista de lucrări.
Am participat la redactarea testelor grilă (culegere) pentru examenul de
admitere în învăţământul superior (Biologie vegetală şi animală), specializarea
Biologie, coautor, 2003.
Am participat la elaborarea unei cărţi de specialitate în calitate de coautor,
2011.
Am elaborat o carte de specialitate, ca autor principal, destinată pregătirii
studenţilor specializărilor Biologie şi EPM (Ecologie şi Protecţia Mediului),
2013.

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.
Lista de lucrări

