
CURRICULUM VITAE    
    
Nume(Nume, prenume) HEREA Monica Elena 
Adresa (numarul, strada, cod 
postal, oras, tara) 

Sat Costuleni, Comuna Costuleni, jud. 
Iaşi, cod poştal 707115 

Telefon 0746417111, 0232291615 
Fax  
E-mail mony28is@yahoo.com 
Cetatenie română 
Data nasterii (ziua, luna, anul) 28.04.1985 
   
EDUCATIE SI FORMARE    
1.  
• Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala  

U.S.A.M.V.- IAŞI 

2008-prezent –Doctorand în Protecţia 
plantelor la U.S.A.M.V.- IAŞI 

• Perioada  

2008-2009 Master în Producerea de 
sămânţă şi material săditor horticol 

• Domeniul studiat/aptitudini  
ocupationale  Horticultură 

• Tipul calificarii/diploma 
obtinuta  Inginer 

• Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/invatamant  Superior  

2.   
• Perioada  1999-2003 
• Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala  

Şcoala Normală “V. Lupu” IAŞI 
 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale  Filologie 

• Tipul calificarii/diploma 
obtinuta  Bacalaureat  

3.   
• Perioada  1995-1999 
• Numele si tipul institutiei de Liceul Internat “Costache Negruzzi 



invatamant si al organizatiei 
profesionale  

“IAŞI 

• Domeniul studiat/aptitudini  
ocupationale  Filologie 

Aptitudini si competente 
personale  
  

•Participare la Simpozionul  Ştiinţific 
Studenţesc al Facultaţii de Horticultură 
Iaşi; 
•Participare la Simpozionul Ştiinţific cu 
participare internaţională organizat de 
Facultatea de Horticultură Iaşi. 
• Participare la Simpozionul Ştiinţific 
organizat de Universitatea din Craiova. 
• Participare la Simpozionul Ştiinţific 
organizat de Universitatea de Ştiinţe 
Agricole si Medicină Veterinară a 
Banatului ,Timisoara. 
• Participare la Congresul Internaţional 
de Horticultură , Lisabona 22-27 august 
2010 

Limbi Straine  Abilitatea de  
a citi             a scrie                 a vorbi  

Româna Limba materna  
Engleza B2                    B2                       B2 

Aptitudini ,competente sociale şi 
organizatorice 
  

•Spirit de echipă: am experienţa muncii 
încă din facultate, când am participat la 
activităţile presupuse de proiectele 
practice şi de cercetare derulate în 
cadrul facultăţii. 
•Cunoştinţe de Horticultură şi 
Entomologie.  
 

Aptitudini si competente tehnice  
  

Utilizarea instrumentelor Microsoft 
OfficeTM (Word TM, Excel TM şi 
PowerPoint TM) si a majorităţii 
software-urilor ce rulează pe sisteme 
de operare de tip WindowsTM.. 

Alte aptitudini si competente  
  

Cursuri de pedagogie,  Formator şi 
Manager proiect. 

Permis de conducere Categoria B 
 


