
1. Nume: Neblea
2. Prenume: Monica Angela
3. Data şi locul naşterii: 18.05.1978, Piteşti, judeţul Argeş
4. Cetăţenie: română
5. Stare civilă: necăsătorită
6. Studii:

Instituţia Şcoala generală
Valea – Ursului, jud.
Argeş

Colegiul Naţional “Zinca
Golescu”, Piteşti, jud. Argeş

Universitatea din
Piteşti

Perioada: de la (luna, anul)
până la (luna, anul)

Septembrie 1984 –
iunie 1992

Septembrie 1992 – iunie
1996

Octombrie 1996 –
iunie 2000

Grade sau diplome obţinute Diplomă de absolvire Diplomă de bacalaureat Diplomă de
licenţă

7. Titlul ştiinţific: Doctor în biologie, Institutul de Biologie al Academiei Române, cu tema
“Flora şi vegetaţia Munţilor Leaota şi a sectorului vestic al Munţilor Bucegi”, conducător
ştiinţific: CP I Dr. Aurelia Brezeanu (6.02.2007)

8. Experienţa profesională:
Perioada:
de la …..(luna, anul)
până la …..(luna, anul)

2000 - 2003 2003 – 2008 2008-până în
prezent

Locul: Piteşti Piteşti Piteşti
Instituţia: Universitatea din

Piteşti
Universitatea din
Piteşti

Universitatea
din Piteşti

Funcţia: Preparator
universitar

Asistent
universitar

Lector
universitar

Descriere:

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea din Piteşti, Lector universitar
doctor
10. Vechime la locul de muncă actual: 15
11. Brevete de invenţii:
12. Lucrări elaborate şi / sau publicate:
13. Membru al asociaţiilor profesionale:

 Societatea Românǎ de Fitosociologie
 Societatea Amicii Rozelor
 Societatea de Chimie din România
 Societatea Română de Limnologie
 Societatea Română de Ecologie
 Asociaţia Română de Pteridologie

14. Limbi straine cunoscute: Engleza
15. Alte competenţe: Operare pe calculator
16. Specializări şi calificări:
- Biologie vegetală, Conservarea biodiversităţii
- Cursuri postuniversitare de studii avansate ”Realizări şi perspective în biologie” 3-8
septembrie 2001, Universitatea din Piteşti.
- Cursuri postuniversitare de studii avansate ”Realizări şi perspective în biologie” 1-5
septembrie 2003, Universitatea Vasile Goldiş, Arad.
- Cursuri postuniversitare de studii avansate ”Realizări şi perspective în biologie” 30 august-3
septembrie 2004, Universitatea Vasile Goldiş, Arad.

CURRICULUM VITAE



-Curs de formare profesională-Training în autorat ştiinţific/Doctoratul în Şcoli de excelenţă-
Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică,
perioada 24-25.02.2011, Universitatea din Piteşti.
- Grant de formare profesională în cadrul programului Erasmus, perioada 9.05.2011 –
13.05.2011 la Tuinbouwproject Friesland, Olanda.
- Grant de predare curs de specialitate în cadrul programului Erasmus, perioada 11.06.2012-
17.06.2012 la Latvia University of Agriculture, Letonia.
- Program de formare profesională în Didactica specialităţii predării disciplinelor Tehnice,
4.02.2013-10.02.2013, Sinaia.
- Grant de formare profesională în cadrul programului Erasmus, perioada 5.01.2014 –
11.01.2014 la Ağri Ibrahim Çeçen University, Turcia.
- Grant de predare curs de specialitate în cadrul programului Erasmus, perioada 20.04.2015-
24.04.2015 la Yüzüncü Yil University-Turcia.

17. Experienţa acumulată (inclusiv experienta manageriala) în alte
programe/proiecte naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada:
Programul Relansin / “Soluţii tehnologice
noi pentru creşterea calităţii materialului
săditor ornamental în concordanţă cu
exigenţele pieţei şi a normelor europene”

Responsabil proiect 2004 – 2006

Programul Biotech / “Conservarea
biodiversităţii şi evaluarea însuşirilor
germoplasmei pomicole la măr, păr, prun,
cireş, vişin şi nuc”

Responsabil proiect 2004 - 2006

A576
„Cercetări interdisciplinare pentru
elaborarea biotehnologiei de microînmulţire
in vitro a speciei Eustoma grandiflorum”

Executant 2006-2008

Programul Agral
„Sistem de agricultură alternativă cu
orientări spre agricultura biologică”

Responsabil proiect 2006-2008

WWF International Danube Carpathian
Programme, LIFE05NAT/RO/000176
„Habitate prioritare alpine, subalpine şi
forestiere din România”

Executant 2006

Programul Biotech
Tehnologii alternative de obţinere a
materialului de plantat horticol destinat
obţinerii producţiilor ecologice

Executant 2006-2008

Programul Biotech
Strategii alternative recomandate
producătorilor viticoli privaţi pentru
combaterea buruienilor şi fertilizarea
plantaţiilor cu impact asupra conservării şi
îmbunătăţirii însuşirilor biologice, fizice şi
materiei organice din sol

Executant 2007-2010

Proiect Parteneriate nr. 32120/2008 -
Selectia biotipurilor de măceş, cătină şi soc
din flora spontană, în vederea constituirii
fondului de germoplasmă – suport pentru
reconstrucţia ecologică a terenurilor
degradate şi diminuarea efectelor
modificărilor climatice

Responsabil proiect

2008-2011

Proiect Parteneriate nr. 32160/2008 -
Studiul corologic al categoriilor sozologice
din flora judeţului Argeş pentru refacerea

Executant
2008-2011



fitopopulaţiilor periclitate prin metode
convenţionale şi biotehnologice de înmulţire
Proiect Parteneriate nr. 51002/2007 –
Alimente ecologice funcţionale obţinute prin
fermentarea submersibilă controlată a
subproduselor cerealiere sub acţiunea
ciupercilor comestibile şi medicinale

Executant

2007-2010

Proiect Parteneriate nr. 52143/2008 -
Model biotehnologic de cultivare controlată
şi procesare integrată a ciupercilor edibile în
sistem robotic modular pentru obţinerea de
produse ecologice în condiţii de siguranţă şi
securitate alimentară

Executant

2008-2011

Proiect Parteneriate nr. 32174/2008 -
Proiect pilot pentru identificarea şi
conservarea ex situ şi in situ a biodiversităţii
pteridofitelor din Aria protejată Valea
Vâlsanului

Executant

2008-2011

Proiect POS-Mediu-Managementul
conservativ si participativ al sitului
ROSCI0229
SIRIU

Executant

2010-2011

Proiect POS-Mediu nr.
130537/10.01.2011-Monitorizarea stării
de conservare a speciilor şi habitatelor din
România în baza articolului 17 din Directiva
Habitate

Executant

2011-2015

Proiect POS-Mediu -Realizarea de studii
privind impactul păşunatului asupra
biodiversităţii pajiştilor

Executant
2011-2012

Proiect POS-Mediu-
Dezvoltarea managementului pentru Parcul
Naţional Ceahlău

Executant
2011-2013

Proiect POS-Mediu- Evaluarea gradului de
conservare şi cartarea de detaliu a
habitatelor (habitate forestiere, de
pajişte/fâneţe, grohotişuri) din Parcul
Naţional Buila-Vânturariţa

Executant

2011-2013

Proiect Parteneriate nr. 98/2014 -
Servicii şi ecotehnologii inovative de mediu
pentru managementul integrat al zonelor
miniere si bazinelor hidrografice

Executant

2014-2016

Proiect POS-Mediu-Managementul
adecvat al ariilor naturale protejate Munţii
Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul
Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa
Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru,
Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci

Executant

2015

18. Alte menţiuni:
- membru fondator al Asociaţiei studenţeşti INGMED
- membru în colectivul editorial al revistei Current trends in Natural Sciences

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
Data completării: Semnătura
20.09. 2015


