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Informaţii personale  

Nume / Prenume  Suciu Codruţa Teodora 

Adresa(e) Aleea Azuga, nr. 3 
310148 Arad, Romania  

Mobil 0745 856 473  

E-mail theodora.suciu@gmail.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 01.02.1988 

Sex F 
  

Experienţa profesională  

Perioada 01.09.2017 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert GIS / COR : 213305 – ecolog 

Activităţi și responsabilităţi principale Participare la realizarea hărților GIS de distribuție a speciilor și habitatelor vizate, ale factorilor abiotici 
și alte hărți care se anexează planului de management. Participare la realizarea hărților GIS 
cadastrale ale unităților administrativ teritoriale vizate. Participare la realizarea bazei de date GIS cu 
elemente INSPIRE, ca suport pentru planul de management.  

Numele și adresa angajatorului Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „Excelsior” - 
proiectul Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a 
planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe. 

Perioada 10.05.2017 – 10.05.2019 

Funcţia sau postul ocupat Expert GIS / COR : 213305 – ecolog 

Activităţi și responsabilităţi principale Participare la realizarea hărților GIS de distribuție a speciilor și habitatelor vizate, ale factorilor abiotici 
și alte hărți care se anexează planului de management. Participare la realizarea hărților GIS 
cadastrale ale unităților administrativ teritoriale vizate. Participare la realizarea bazei de date GIS cu 
elemente INSPIRE, ca suport pentru planul de management.  

Numele și adresa angajatorului Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „Excelsior” - 
proiectul Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 
Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez. 

Perioada 10.05.2017 – 10.05.2019 

Funcţia sau postul ocupat Expert GIS / COR : 213305 – ecolog 

Activităţi și responsabilităţi principale Participare la realizarea hărților GIS de distribuție a speciilor și habitatelor vizate, ale factorilor abiotici 
și alte hărți care se anexează planului de management. Participare la realizarea hărților GIS 
cadastrale ale unităților administrativ teritoriale vizate. Participare la realizarea bazei de date GIS cu 
elemente INSPIRE, ca suport pentru planul de management.  

Numele și adresa angajatorului Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „Excelsior” - 
proiectul Elaborarea Planurilor de Management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 
Padurea Paniova și ROSCI 0345 Pajistea Cenad. 

Perioada 01.06.2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil Educaţie Ecologică, Turism şi Relaţii cu Comunităţile 
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Activităţi și responsabilităţi principale Planificarea și organizarea atelierelor de educație ecologică. Participare la diversele întâlniri din 
comunitatea locală. Promovarea Parcului Natural Lunca Mureșului în cadrul unor simpozioane, 
evenimente, târguri etc. Întocmirea rapoartelor lunare de activitate. Participare în introducerea de 
informaţii GIS în baza de date a parcului. În cadrul activităţii GIS desfăşurate la Parcul Natural Lunca 
Mureşului am efectuat: creare de baze de date; vectorizări ale diferitelor tipuri de elemente cu 
subelemente de tip Feature Dataset şi Feature Class în sisteme de coordonate STEREO70 şi 
WGS84; georeferenţieri de imagini şi hărţi. 

Numele și adresa angajatorului R.N.P. Romsilva - Administraţia Parcului Natural Lunca Mureșului R.A. 

Perioada 15.10.2015 – 30.04.2017 

Funcţia sau postul ocupat Reprezentant tehnic 

Activităţi și responsabilităţi principale Colaborarea cu partenerii în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului, precum și monitorizarea 
progreselor acestora. Participare în desfășurarea acțiunilor de conștientizare. Întocmirea rapoartelor 
lunare de activitate, respectiv a celor trimestriale. Comunicarea cu Operatorul de Program privind 
respectarea identității vizuale a materialelor realizate în cadrul proiectului. Participare în introducerea 
de informaţii GIS în baza de date a parcului privind suprafețele ocupate de speciile invazive de plante. 
În cadrul activităţii GIS desfăşurate la Parcul Natural Lunca Mureşului, în cadrul proiectului SESIL am 
efectuat: creare de baze de date; vectorizări ale diferitelor tipuri de elemente cu subelemente de tip 
Feature Dataset şi Feature Class în sisteme de coordonate STEREO70 şi WGS84; georeferenţieri de 
imagini şi hărţi. 

Numele și adresa angajatorului R.N.P. Romsilva - Administraţia Parcului Natural Lunca Mureșului R.A. (în cadrul proiectului „Stoparea 
extinderii speciilor invazive de plante în Parcul Natural Lunca Mureșului - SESIL”, finanțat de 
Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2914). 

Perioada 21.04.2015 – 01.07.2015 

Funcţia sau postul ocupat Ofițer comunicare 

Activităţi și responsabilităţi principale Colaborarea cu partenerii proiectului în vederea îndeplinirii obiectivelor acestuia. Participare în 
organizarea acțiunilor de conștientizare. Comunicarea cu finanțatorul. Participare în introducerea de 
informaţii GIS în baza de date a asociaţiei. În cadrul activităţii GIS desfăşurate la Asociaţia Around 
Life am efectuat: creare de baze de date; vectorizări ale diferitelor tipuri de elemente cu subelemente 
de tip Feature Dataset şi Feature Class în sisteme de coordonate STEREO70 şi WGS84; 
georeferenţieri de imagini şi hărţi. 

Numele și adresa angajatorului Asociația Around Life 

Perioada 01.09.2014 – 16.02.2015 

Funcţia sau postul ocupat Agent teren 

Activităţi și responsabilităţi principale Participare în activiățile regulate de monitorizare și patrulare. Participare la diversele întâlniri din 
comunitatea locală. Întocmirea rapoartelor lunare de activitate. Participare în introducerea de 
informaţii GIS în baza de date a parcului. În cadrul activităţii GIS desfăşurate la Parcul Natural Lunca 
Mureşului am efectuat: creare de baze de date; vectorizări ale diferitelor tipuri de elemente cu 
subelemente de tip Feature Dataset şi Feature Class în sisteme de coordonate STEREO70 şi 
WGS84; georeferenţieri de imagini şi hărţi.  

Numele și adresa angajatorului R.N.P. Romsilva - Administraţia Parcului Natural Lunca Mureșului R.A. 

Perioada 01.09.2013 – 11.07.2014 

Funcţia sau postul ocupat Profesor în cadrul catedrei de Protecţia Mediului. 

Activităţi și responsabilităţi principale Predarea elevilor noțiunilor legate de mediul înconjurător, climatologie și meteorologie, evaluarea 
elevilor. Coordonarea lucrărilor de atestat.  

Numele și  adresa angajatorului Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad 
  

Perioada 04.12.2012 – 31.01.2013 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Manager 
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Activităţi și responsabilităţi principale Colaborarea cu parteneri pentru implementare proiectelor finantate din fonduri europene. 

Coordonarea activităţii în lucrul cu tinerii; monitorizarea şi raportarea activităţii desfăşurate de tineri (în 
cadrul schimburilor de tineri şi acţiunilor de voluntariat). 

Numele şi adresa angajatorului I.I. Hristescu C. Costin - Adrian 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Întreprindere individuală 

Perioada 31.03.2011 – 04.12.2012 

Funcţia sau postul ocupat Evaluator proiecte, cod COR: 241263 

Activităţi și responsabilităţi principale Responsabil organizare evenimente - Coordonarea activităţii în lucrul cu tinerii; monitorizarea şi 

raportarea activităţii desfăşurate de tineri (în cadrul schimburilor de tineri şi acţiunilor de voluntariat). 

Numele şi adresa angajatorului Organizaţia Studenţilor din Arad 
Str. Mozart, nr. 2a,  Ap. 4, Arad, România; punct de lucru:Str. Horia, nr. 4, bl. H9, ap 3, Arad, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG 

Perioada 02.2011 – 02.2013 

Funcţia sau postul ocupat Voluntar  

Activităţi si responsabilităţi principale Acţiuni de monitorizare şi cartare a florei şi faunei; 
Însoţirea pe teren a angajaţilor Parcului Natural Lunca Mureşului şi a experţilor implicaţi în proiectul 
POS Mediu  “Elaborarea studiilor preliminare a măsurilor de management conservativ al Parcului 
Natural Lunca Mureşului”;  
Acţiuni de conştientizare organizate de Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului; 
Implicare în desfăşurarea activităţilor de educaţie ecologică organizate e Administraţia Parcului 
Natural Lunca Mureşului; 
Activităţi GIS, introducerea de informaţii GIS în baza de date a parcului, utilizarea informaţiilor GIS 
pentru interogarea bazei de date şi realizarea de hărţi tematice, vectorizarea diferitelor elemente din 
baza de date.  

Numele şi adresa angajatorului R.N.P. Romsilva - Administraţia Parcului Natural Lunca Mureșului R.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protejarea mediului 
 
 

Perioada 08.2014 – 10.2015 

Funcţia sau postul ocupat Voluntar  

Activităţi si responsabilităţi principale Acţiuni de monitorizare şi cartare a florei şi faunei; 
Acţiuni de conştientizare organizate de Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale 
Banatului şi Crişanei „Excelsior”; 
Utilizarea şi introducerea de informaţii în baza de date GIS: 
- în vederea determinării suprafeţei acoperişurilor blocurilor / halelor industriale de pe raza 
municipiului Arad spre a obţine date concrete privind potenţialul realizării de acoperişuri verzi; 
- în vederea determinării bazinelor hidrografice ale râurilor Mureș, Criș Alb și Criș Negru de pe raza 
județului Arad. 

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „Excelsior” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protejarea mediului 
 
 

Perioada Octombrie 2014 – prezent 

Calificarea/diploma obţinută Doctorand în cadrul Facultății de Management Agricol (USAMVB Timișoara), cu lucrarea intitulată 
“Impactul poluării asupra faunei din Parcul Natural Lunca Mureşului, Regiunea Vest a României” 

Activităţi si responsabilităţi principale Realizarea de studii cu privire la impactul activității umane asupra biodiversității din aria protejată. 
Întocmirea de hărți și utilizarea informaţiilor GIS pentru realizarea de hărţi, precum și vectorizarea 
anumitor elemente din baza de date. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

 

Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (USAMVB), Timişoara. 

Perioada 2011 – 2014 

Calificarea/diploma obţinută Inginer de mediu 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului; 
master Evaluarea şi Controlul Calităţii Mediului; 

Perioada 2013– 2014 

Calificarea/diploma obţinută Licenţiat în pedagogie – nivelul II 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

 

Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic în cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad; 

 
 

Perioada Februarie 2013 – Iulie 2013 – studii de master in cadrul Facultatii de Tehnologie si Management,  

al  Institutului Politehnic Leiria, Portugalia (prin Programul Erasmus); 

Perioada Curs de Management al deşeurilor şi a substanţelor perioculoase, organizat de TUV  Rheinland 
România, Arad – 20.09.2012; diploma obţinută: specialist in managementul deşeurilor şi a 
substanţelor perioculoase; 

Perioada 2010 - 2012 

Calificarea/diploma obţinută Coordonator in managementul proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, master Finanţare şi Management 
de Proiect; 

Perioada 2007-2011 

Calificarea/diploma obţinută Inginer de mediu 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad 

Ingineria Mediului: Facultatea de Inginerie Alimentară Turism şi Protecţia Mediului – Ingineria 

Sistemelor Biotehnice şi Ecologice 

Managementul Mediului, Ecologie, Ecomarketing, Managementul Calităţii Mediului, Chimie 

Anorganică, Chimie Organică, Chimie Analitică, Microbiologie, Biochimie, Monitorizarea Calităţii 

Mediului 

   2008-2011 

Licenţiat în pedagogie – nivelul I 

Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic în cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad 

 

Pedagogia Curricumului, Educatie asistată de calculator, Educaţie pedagogică 

Perioada 2007 – 2010 

Calificarea/diploma obţinută Licenţiat în ştiinţe economice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, Contabilitate şi Informaticӑ de 
Gestiune 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

Contabilitate Aprofundată, Contabilitatea Instituţiilor Bancare, Finanţe, Management, Microeconomie, 

Macroeconomie, Informatică 
  

Perioada 2003 – 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Colegiul Economic Arad  
Finanţe  - Contabilitate  

  

Calificarea/diploma obţinută Tehnician în activităţi financiare şi comerciale 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Contabilitate, Finanţe, Studiul calităţii produselor şi serviciilor, Economie, Marketing, Educaţie 

Antreprenorială, Economia Întreprinderii 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
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Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
C1  

Utilizator 
experimentat  

Franceză  
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoştinţe în utilizarea pachetului Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher). 
 

  

Permis de conducere Categoria B  

Data obținerii 24.08.2006 
  

Informații suplimentare  
  

Activități de voluntariat  
Alumni ''Climate – KIC’s Pioneers into Practice'' Programme – finanțat de Institutul European pentru 
Inovație și Tehnologie, desfășurat la Timișoara (România) și Ljubljana (Slovenia) în perioada 
23.05.2017 – 29.10.2017. 
„Plant a tree for life 2013” – Foundation for Environmental Education (21 septembrie); 
Organizator al campaniei „Let’s Do It, Romania 2013”, in cadrul Asociatiei Efect Verde (28 
septembrie); 
Voluntar in cadrul Centrului Judetean de Voluntariat Arad, din octombrie 2012 – prezent; 
Membru AIESEC Arad din noiembrie 2011 – prezent; 

„Go4Green” organizat de către Organizaţia Studenţilor din Arad în perioada 25.07.2011-15.08.2011, 
Cahul, Rep. Moldova (www.go4green.ro); 

„Step by Step” organizat de către Asociaţia Ofensiva Tinerilor în perioada 01.08.2010-01.09. 2010 –  
Budapesta, Ungaria (www.youthsteps.ro). 
 
Participare la schimburi de tineret: 
„Europe in Sound, View and Action” – 10.03.2011-18.03.2011 – Kelme, Lituania; 
„Is it a matter of talent?” – 08.02.2011 – 28.02.2011 – Arad, România; 
"Chair it up" – 17.05.2010 – 23.05.2010 - Struga, Macedonia. 

  

Participӑri la diferite proiecte - Participare la Training Course “Tool Fair X” – finanțat prin Programul Erasmus + în perioada       
8-12.12.2015 (Budapesta, Ungaria); 

- Coordonator de activități în cadrul proiectului Ecopedia II, implementat în Arad în perioada          
20-29.09.2015, de către Asociația Terra Nobillis; 

- Coordonator de activități în cadrul proiectului Leaders III, implementat în Arad în perioada          
02-14.09.2015, de către Asociația OGHMA; 

- Coordonator de activități în cadrul proiectului Leaders II, implementat în Arad în perioada          
10-22.07.2015, de către Asociația OGHMA; 

- Coordonator de activități în cadrul proiectului Phoenix, implementat în Arad în perioada            
01-17.07.2015, de către Asociația Pas Mare; 

- Coordonator de activități în cadrul proiectului Leaders I, implementat în Arad în perioada           
08-20.06.2015, de către Asociația OGHMA; 

- Coordonator de activități în cadrul proiectului Gaia, implementat în Arad în perioada                   
09-23.04.2015, de către Asociația Terra Nobillis; 

- Implicare în organizarea acţiunii de igienizare „Curăţenia de primăvară” la nivel local– 10.05.2014 
(organizată de Asociaţia Maris); 

- Implicare în organizarea acţiunii de igienizare „Let’s Do It, Romania 2013” la nivel judeţean – 
28.09.2013 (organizată de Asociaţia Efect Verde); 

- Participarea la cursul „IP Erasmus – Renovation of Residential Multi-Story Apartment Blocks 
within Passive House Concept and Design (RenoPassCoDe)” – Leiria, Portugalia 16.04.2013 – 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://www.go4green.ro/
http://www.youthsteps.ro/
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01.05.2013; 

- Participarea la pilotarea sistemului de evaluare de competenţe pentru ocupaţia „Lucratorul de 
tineret” organizat de Schultz Consulting – Predeal 12-16.09.2012; 

-      Participarea intr-o vizita de planificare in avans in Amman, Iordania (iunie 2012), in cadrul       
proiectului "Eco-Team", prin Programul Tineret in Actiune; 

-      Participarea intr-o vizita de planificare in avans in Alger, Algeria (aprilie 2012), in cadrul 
proiectului "Future Capital", prin Programul Tineret in Actiune;  

- Participarea la Etapa de Igienizare din cadrul proiectului „ECO-TIN”, coodonat de catre 
Organizatia Tinerilor cu Initiativa – filiala Arad, 24.09.2011; 

- Certificat de absolvire a „Cursului pentru acordarea primului ajutor”, acordat de SN Crucea Rosie, 
Arad, 20.07.2011; 

- Participarea la cursul de „Managementul Voluntarilor” organizat de către DJST Arad şi 
ANPCDEFP, Arad, 01-03.06.2011; 

- Participarea la Cursul de Formare Facilitatori în cadrul proiectului „Volunteers on the Move” 
organizat de Asociaţia Ofensiva Tinerilor, Arad, 27-29.05.2011. 

 1 

 


