Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Hernea Cornelia
Spl. N. Titulescu nr.10A sc.B ap.14, Timişoara, cod postal 300158

Telefon(oane)

Fix: +40 256 277243

Fax(uri)

+40 256 277263

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

+40 744 254241

corneliahernea@yahoo.com, corneliahernea@usab-tm.ro
Româna
26.10.1969
Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

martie 2009- prezent
conferenţiar
Activitate de predare (cursuri, lucrări practice, proiect) şi îndrumare a studenţilor si masteranzilor la
disicplinele Dendrometrie şi Împăduriri respectiv Dinamica padurii
Activităţi de cercetare
Activităţi de consiliere a studenţilor (îndrumator an)
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din
Timişoara, Calea Aradului nr. 119, cod postal 300645
Învaţământ universitar şi cercetare

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

februarie 2004-martie 2009
Şef lucrari disciplinele Dendrometrie şi Împăduriri
Activităţi de predare (cursuri, lucrări practice, proiect) şi îndrumare a studenţilor la disicplinele
Dendrometrie şi Împăduriri
Activitati de cercetare
Activităţii de consiliere a studenţilor (îndrumator an)
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara
Calea Aradului nr. 119, cod postal 300645

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învaţământ universitar şi cercetare

Perioada

august 2002-februarie 2004

Funcţia sau postul ocupat

Administrator

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonare activitate societate

Numele şi adresa angajatorului

SC Ambrasiv SRL, str. Lucian Blaga nr. 1, Timişoara, cod poştal 300001

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Sector forestier privat
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Perioada

martie 2000 -august 2002

Funcţia sau postul ocupat

Director

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducere activitate societate

Numele şi adresa angajatorului

Sc Goeleta SRL, Str. Eugeniu de Savoya nr. 11, cod poştal 300085

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Sector forestier privat

Perioada

noiembrie 1998 – martie 2000

Funcţia sau postul ocupat

Inginer şef district

Activităţi şi responsabilităţi principale

organizare activitate district silvic

Numele şi adresa angajatorului

Direcţia Silvică Timişoara, Ocolul Silvic Lunca Timişului, Str. Iosif nemoianu nr. 7, Timişoara, cod
poştal 300011

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Sector forestier de stat

Perioada

noiembrie 1997 – noiembrie 1998

Funcţia sau postul ocupat

Inginer silvic

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităţi de cultura şi refacerea pădurilor

Numele şi adresa angajatorului

Direcţia Silvică Timişoara, Str. Iosif nemoianu nr. 7, Timişoara, cod poştal 300011

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Sector forestier de stat

Perioada

octombrie 1995 - noiembrie 1997

Funcţia sau postul ocupat

Inginer cercetare

Activităţi şi responsabilităţi principale

activităţi cercetare

Numele şi adresa angajatorului

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Pădurea Verde Timişoara, Aleea Pădurea Verde
nr. 1, Timişoara, cod poştal 300310

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare in domeniul silviculturii

Perioada

octombrie 1994 – octombrie 1995

Funcţia sau postul ocupat

Profesor suplinitor

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităţi de predare în cadrul disciplinelor Dendrologie şi Silvicultură
Practică de specialitate

Numele şi adresa angajatorului

Grupul Şcolar Silvic Pădurea Verde Timişoara, Aleea Pădurea Verde Timişoara, cod poştal 300310

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ preuniversitar

Educaţie şi formare
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
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octombrie 2003 – ianuarie 2008
Doctorat
Dendrologie, Ecologie forestiera, Ameliorarea speciilor forestiere
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului dinTimişoara
Doctor în Horticultură
Mai 2001-decembrie 2001
certificat de absolvire a cursului de formare şi a cursului de perfecţionare
Formare progamatori de aplicaţii de gestiune economică pe microcalculatoare, Limbaj Visual C++
nivel 1 şi 2
Centrul de Pregătire Informatică S.A. Timişoara

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe 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
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

februarie 1995 iunie 1995
Certificat de absolvire a Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Psihologie şcolară, Pedagogie, Metodica specialităţii
Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie

octombrie 1989 – iunie 1994
Licenţiat, profil forestier
silvicultură, împăduriri, dendrometrie, dendrologie, cinegetică, exploatări forestiere, amenajarea
pădurilor, produse forestiere, biostatistică
Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere
Inginer profil forestier

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Engleza
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis(e) de conducere

Ascultare
B2

Utilizator
independent

Vorbire
Citire

B2

Utilizator
independent

Participare la
conversaţie
B2

Utilizator
independent

Scriere
Discurs oral

B2

Utilizator
independent

Exprimare scrisă
B2
1

Utilizator
independent

Spirit de echipa - am lucrat în echipa atat in cercetare (in cadrul mai multor teme) cât şi în activitatea
de productie, membru al echipei dar si conducător.
Am organizat şi răspuns de activitatea unui district silvic , am coordonat activitatea unităţilor în care
am lucrat in calitate de administrator si director
Am proiectat şi planificat activitatea didactică la diciplinele universitrare pe care le predau.
Abilitati foarte bune în elaborarea rapoartelor scrise.
Utilizare tehnici pedagogice moderne. Concepere şi susţinere materiale didactice pentru studenţi
Cunoaştere aprofundată a pachetului Microsoft Office – Word™, Excel™, Power Point™ . Cunoaştere
medie Acces™. Utilzare foarte buna a internetului şi a platformei de comunicare facilitate de internet.
Utilizare program Statistica
Categoria B, incepând din anul 1992

Informaţii suplimentare Membră în 2 asociaţii profesionale:Progresul Silvic, Asociaţia pentru cercetare multidisciplinară din
zona de Vest a României (ACM-V).

Am publicat 86 de lucrari stiintifice, 11 carti/capitole din carti/ cursuri universitare/indrumar de lucrari
practice/indrumar de proiectare. Am participat la 20 contracte de cercetare.

Timişoara
14.06.2017

Hernea Cornelia
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