
Pagina 1 / 2 - Curriculum vitae al  
STOICA Dorina-Victoria  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int 
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010 

 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  STOICA Dorina-Victoria  
Adresa(e) Aurel-Vlaicu nr.4, 400690 Cluj-Napoca (România) 

Mobil 0747960761  

E-mail(uri) dory_blondy@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 11  ianuarie 1985 

Sex Femeiesc  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 21/11/2005 → prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Numele şi adresa angajatorului S.C. FOR Confort S.R.L. 
Cluj-Napoca  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 01/10/2009 → prezent 

Calificarea/diploma obţinută Doctor în Agronomie 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Plante floricole de interior, Culturi irigate, Dezvoltare rurală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca (Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor) 
Calea Mănăştur nr.1-3, Cluj-Napoca  

  

Perioada 01/10/2009 - 15/01/2011  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Artă florală, Proiectare asistată de calculator, Plante floricole de exterior, Arboricultură, Întreţinere 
spaţii verzi 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca 

  

Perioada 01/10/2004 - 20/07/2009  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă - inginer peisagist 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Plante ornamentale de interior, Floricultură generală şi specială, Arboricultură, Pomicultură, 
Viiticultură, Marketing, Management, Fitopatologie şi Entomologie (Combatere boli şi dăunători) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca 

  

Perioada 01/09/2000 - 15/06/2004  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale Matematică, informatică, botanică, fizică, chimie, geografie 
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studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul teoretic "Lucian Blaga", profil matematică-informatică 
Cluj Napoca  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Franceză  C1 
Utilizator 

experimentat  
C1 

Utilizator 
experimentat  

B1 
Utilizator 

independent  
B1 

Utilizator 
independent  

B2 
Utilizator 

independent  

Engleză  A2 
Utilizator 
elementar  

B1 
Utilizator 

independent  
A2 

Utilizator 
elementar  

A2 
Utilizator 
elementar  

A2 
Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale O bună capacitate de comunicare şi interrelaţionare cu clienţii, obţinută în urma experienţei în cadrul 
florăriei; 

Spirit de echipă; 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Spirit organizatoric - dobândit în urma numărului mare de nunţi organizate 

Leadership - coordonarea echipei de muncitori la amenajarea spaţiilor verzi 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice O bună cunoaştere a întreţinerii plantelor de interior şi exterior 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

Cunoaşterea programelor de proiectare peisagistică: Punch, Google Sketch up 

Internet Explorer 
  

Competente si aptitudini artistice Realizarea de aranjamente florale pentru diferite ocazii 
  

Permis de conducere B  
  

Informaţii suplimentare Curs de formare a formatorilor 

Curs de securitate şi sănătate în muncă 

Curs de igienă 
 


