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 Curriculum vitae    

 
Informatii personale 

 

Nume/Prenume  VONICA GHIZELA- DANIELA 
Adresa  Str. Lungă, nr. 62, Sibiu 

E-mail  aghizela@gmail.com; aghizela@yahoo.com 

Telefon  (+40) 0369101782          Mobil: (+40)0746818764 

 

Cetăţenia  română 

Data naşterii  19 Mai 1975 

 

Domeniul ocupaţional  Specialist- botanică 

 
Experienţa profesională 

Perioada  1 Septembrie 2001 ─ prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Muzeograf I, custode al colecţiei de Botanică  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 � expert patrimoniu ştiinţific- BOTANICĂ  
� cercetarea, valorificarea şi evidenţierea patrimoniului botanic şi farmaceutic (simpozioane, 

conferinţe, expoziţii, ghidaje); 
� probleme specifice muzeografiei: ghidaje în expoziţia de bază, realizarea de expoziţii. 
� clasarea colectiei botanice; 
� activităţi specifice cercetării botanice; 
� activităţi educaţionale legate de patrimoniul muzeal; 

Numele şi adresa angajatorului   Muzeul Naţional Brukenthal, Piata Mare 5, 550.163-Sibiu, Romania; 
Tel.: (+40)269217691, Fax: (+40)269211545, E-mail: info@brukenthalmuseum.ro 

Sectorul de activitate  Muzeul de Istorie Naturală Sibiu 
 

Perioada  1 Septembrie 1998 ─ 30 August 2002 

Functia sau postul ocupat  � profesor biolog 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 � Activităţi de predare a biologiei dar şi igiena omului, prim ajutor si alte discipline adresate copiilor 
cu dezvoltare normală dar şi cu anumite dizabilităţi uşoare, fizice şi psihice,  
� participarea la diverse concursuri şi olimpiade adresate eleviilor. 

Numele si adresa angajatorului   Inspectoratul Şcolar Judeţean, Sibiu, România; 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ preuniversitar 

 
Educatie şi formare în domeniul 
ocupaţional 

* Perioada   Decembrie 2012 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ formarea profesională 

 Universitatea Bohemia de Sud, Facultatea de Ştiinţe,  
Departamentul de Botanică, České Budějovice, Cehia, 
Coord. ştiinţific: Mgr.Petr Kouteký Ph.D 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Stagiu de cercetare în cadrul programului de studii doctorale 
(grupul Jacea-Lepteranthus din genul Centaurea): 

- Sistematica genului Centaurea 
- Studii de morfologie pe speciile polimorfice 
- CANOCO software 
- Citometrie in flux 

* Tipul calificării  Student doctorand  

*Nivelul de clasificare a formei 
de instruire 

 

 ISCED 8 
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* Perioada   Martie 2011 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Institut Botanic de Barcelona (IBB), 
CSIS Ajuntament de Barcelona, Spania 
Coord. ştiinţific: Mgr.Alfonso Sussana Ph.D; Mgr. Nuria Garcia-Jacas Ph.D.  

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Stagiu de documentare în cadrul programului de studii doctorale 
(Sistematica genului Centaurea): 

- Sistematica genului Centaurea 
- Studii de morfologie pe speciile polimorfice 

* Tipul calificării  Sutdent doctorand 

*Nivelul de clasificare a formei 
de instruire 

 ISCED 8 

 
* Perioada   Octombrie 2010 - prezent 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV), Cluj- Napoca (România) 
 Facultatea de Horticultură  
Titlul tezei: Identificarea şi evaluarea potenţialului ornamental al unor specii de Centaurea din flora 

spontană a Transilvaniei în vederea completării sortimentului cultivat 
* Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
 Referate susţinute: 

- Identificarea şi evaluarea potenţialului ornamental al unor specii de Centaurea din flora 
spontană a Transilvaniei în vederea completării sortimentului cultivat (studiu bibliografic) 

- Cercetări privind identificarea, colectarea, monitorizarea speciilor de Centaurea cu potenţial 
ornamental şi stabilirea diversităţii genetice a acestora în Podişul Transilvaniei 

- Analiza caracteristicilor morfologice şi ecologice ale speciilor de Centaurea cu potenţial 
ornamental din Transilvania şi promovarea acestora în cultură 

Domeniul Botanică - Floricultură: 
-  Genul Centaurea din Flora spontană a României 
-  Specii de Centaurea cu valoare ornamentală 

* Tipul calificării/diploma obţinută     Doctor în Floricultură şi arboricultură ornamentală  

*Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ 

 ISCED 8 

 
* Perioada   Octombrie 1999 - Februarie 2001 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

 Universitatea „Babeş Bolyai” (UBB) Cluj Napoca (România),  
Facultatea de Biologie-Geologie. 
Titlul dizertaţiei: Dinamica populaţiei de Adonis vernalis L. de la Dealul Zackel (Romania) 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Biocenologie- Botanică: 
- Conservarea Biodiversităţii 
- Tipuri de habitate 
- Ecologia comunităţiilor 
- Legislaţie  

* Diploma obţinută  Masterat, diploma de master în Biocenologie şi Gestionarea Ariilor Protejate 

*Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ 

 ISCED 7 

 
* Perioada    1994 - 1998 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

 Universitatea „Lucian Blaga” (ULB) Sibiu (România) 
Facultatea de Ştiinţe: Biologie- Ecologie 
Titlul licenţei: Studii ecologice, corologice şi sozologice a florei de la Ocna Sibiului 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Biologie- Ecologie şi Protecţia Mediului: 
- Sistematică 
- Ecologie 
- Geomorfologie 
- Fiziologie 
- Genetică 
- Flora şi Vegetaţie 
- Statistică 

* Diploma obţinută  Licenţiată , diploma de licenţă în Ecologie şi Protecţia Mediului  
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*Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ 

 ISCED 6 

 
Educatie şi formare în alte domenii 

  

* Perioada   Mai- Iunie 2011 

* Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Business Center- Transilvania, Cluj- Napoca  
Şcoala doctorală USAMV, Cluj-Napoca 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Implementarea şi relizarea proiectelor pe mai multe surse de finanţare: 
- Identificarea surselor de finanţare 
- Realizarea proiectelor 

* Tipul calificării  Participant la cursul “Projects Management” 

*Nivelul de clasificare a formei 
de instruire 

 ISCED 8  

 
* Perioada   26-29 august 2010 

* Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Direcţia Judeţeană pentru Tineret Sibiu; Asociaţia DRAM CENTER 07 Sibiu. 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Management pentru miniproiecte 

* Tipul calificării  Participant în cadrul Programului “Liber să alegi” 

*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire 

 Absolvent al modulului de formare „Management pentru miniproiecte” finanţat prin P2- program de 
susţinere a acţiunilor de tineret al Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi Sport.   

 
* Perioada   1 mai 2010 

* Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în România, 
Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Workshop de pedagogie muzeală: Muzeul de Arme şi Trofee de Vânătoare Sibiu 

* Tipul calificării  Participant în cadrul programului de formare continuă în limba germană 

*Nivelul de clasificare a formei 
de instruire 

 ISCED 6 

 
* Perioada  16 ianuarie 2010 

* Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în România, 
Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Workshop de pedagogie muzeala: Muzeul de Istorie Naturală Sibiu 

* Tipul calificării  Participant în cadrul programului de formare continuă in limba germană 

*Nivelul de clasificare a formei 
de instruire 

 ISCED 6 

 
* Perioada  16-22 noiembrie 2009 

* Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Ministerul  Tineretului şi Sportului;  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în România 
Agentia Naţionala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale 
ANPCDEFP 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Înfiinţarea unei organizaţii (ONG) & Scriere de cereri de finanţare în context Tineret în Acţiune 

* Tipul calificării  Participant în cadrul Programului “Tineret în Acţiune” 

* Nivelul de clasificare a formei 
de instruire 

 Absolvent al cursului de Înfiinţarea unei organizaţii (ONG) & Scriere de cereri de finanţare în context 
Tineret în Acţiune,  finanţat prin P2- program de susţinere a acţiunilor de tineret al Autorităţii 
Naţionale pentru Tineret şi Sport.     
Învăţământ non-formal 

 
* Perioada   23-25 octombrie 2009 
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* Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Sibiu, Asociaţia DRAM CENTER 07 Sibiu. 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Metode de educaţie non-formală în context Tineret în acţiune. 

* Tipul calificării  Participant în cadrul Programului “Tineret în Acţiune” 

* Nivelul de clasificare a formei 
de instruire 

 Absolvent al cursului de „Metode şi mijloace de educaţie non-formală” în context Tineret în Acţiune,  
finanţat prin P2- program de susţinere a acţiunilor de tineret al Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi 
Sport.  

 
* Perioada  Septembrie 2009-  septembrie 2010 

* Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor CNFPA Bucureşti, 
 Institutul European de Cursuri prin Corespondenţă EUROCOR 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Cursuri de design şi creaţie- Arhitectura Grădinii 

* Tipul calificării  Grădinar 

* Nivelul de clasificare a formei de 
instruire 

 ISCED 6 

 
* Perioada  27-30 august 2009 

* Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Ministerul  Educaţiei, Cercetării şi Inovării în România, 
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale 
ANPCDEFP 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Scrierea propunerilor de finanţare în contextul programului  „Tineret în Acţiune”. 

* Tipul calificării  Participant în cadrul Programului “Tineret în Acţiune” 

*Nivelul de clasificare a formei 
de instruire 

 Absolvent al cursului de Scrierea propunerilor de finanţare în contextul programului Tineret în 
Acţiune  
Învăţământ non-formal 

 
* Perioada   26 august 2009 

 
* Numele şi tipul organizaţiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Litere şi Llimbi străine 
Centrul Alpha 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Certificat de competenţă lingvistică- Limba engleză 

* Tipul calificării  Competenţă lingvistică nivel B2 
* Nivelul de clasificare a formei 

de instruire 
 ISCED 6 

 
* Perioada   Aprilie 2005 – Mai 2006 

* Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Centrul de Perfecţionare şi Pregătire Profesională în Cultură 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Muzeologie Generală: 
- Conservare 
- Restaurare 
- Educaţie muzeală 
- Legislaţie 

* Diploma obţinută  Muzeograf 
* Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ 
 Specialist în muzeografie 

* Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ 

 ISCED 6 

 
* Perioada   2004-2006 

* Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

 Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Jurnalistică şi Arte, Catedra de Germanistică 

Centrul Cultural German Sibiu 
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formarea profesională 
* Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
 Comunicare in Limba Germană 

* Tipul calificării  Calificare în comunicare limba germana, nivel Mittelstufe (B1-B2) 
* Nivelul de clasificare a formei de 

instruire 
 ISCED 6 

 
* Perioada  Septembrie 2002 ─ Mai 2003 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

 Universitatea Romano-Germana Sibiu  

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Comunicare in Limba Germana 

* Tipul calificării  Certificat recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului  

* Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ 

 ISCED 6 

 
* Perioada   2004 

* Numele şi tipul organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană Sibiu 
 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Limba Germană, nivel A2 

* Diploma obţinută  Grundstufe Deutsch- des Ősterreichischen Sprachdiploms Deutsch, no. 115614 
* Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ 
 ISCED 6 

 
Aptitudini şi competenţe personale 

Premii   
  2013- Grantul Conferinţei „Biogeography of the Carpathians- Evolution of Biodiversity in a 

Spatiotemporal Context” oferit de Institut of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, Polonia. 
  2010- Diplomă de merit pentru colaborarea la realizarea programului de educaţie muzeală  

„Descoperind Muzeul” distins cu Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural EUROPA 
NOSTRA  2010, Categoria 4- Educaţie, Instruire şi Conştientizare.  

  2010- Premiul pentru cel mai reuşit proiect extraşcolar în cadrul Galei pentru Supervoluntari, 3 dec. 
2010, Sibiu. 

  1998- Bursa de performanţă ştiinţifică, obţinută în urma rezultatelor acumulate în timpul anilor de 
studiu, bursă acordată prin concurs de dosare de Ministerul Invatamantului si Cercetarii prin 
Facultatea de Ştiinţe Sibiu. 

 

Limba materna  română 

 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

germana  B1 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

engleză  B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

 

Competente si abilitati sociale  - creativitate, inovaţie, ambiţie şi dorinţă perpetuă de perfecţionare  

- spirit de echipa; 

-  adaptabilitate ridicata in orice imprejurare sau mediu de lucru. 

       -   bună comunicare cu persoanele din jur (experienta ca profesor). 
 

Competente si aptitudini organizatorice  Coordonare de proiecte educaţionale 
� Referent Botanică la revista “Brukenthal Acta Musei” (ISSN 1842- 2691), indexată BDI, 
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Copernicus, Scopus, Scipio, Ebscohost, perioada 2010- present.  
� Proiect de cercetare finanţat de “Gestionarea durabila a ecosistemelor forestiere in 
contextual modificarilor globale de mediu”/ GEDEFOR- Nucleu Project no. 09460101 (step IV-
VI) în proiectul “Efectele poluarii atmosferice si ale modificarilor climatice asupra starii 
ecosistemelor forestiere din Parcul National Retezat”- membru în echipa de cercetare. 
� Proiect de educaţie pentru sănătate “Plantele- Panaceul universal”- cu expoziţia “Plantele în 
tratarea bolilor de piele”, mai 2012. 
� Proiect de educaţie muzeală “Cunoaşterea mediului”, an şcolar 2011-2012. 
� Proiect de educaţie muzeală pentru grupele cu predare în limba germană “Naturfarben”, an 
şcolar 2011-2012. 
� Proiect de educaţie muzeală pentru grupele cu predare în limba germană 
“Naturkundestunde”, an şcolar 2011-2012. 
� Proiect de educaţie pentru sănătate “Plantele- Panaceul universal”- cu expoziţia “Catina- 
Ginsengul Romanesc”, Septembrie 2011. 
� Proiect de tineret “Tinerii împreună pentru comunitate şi diversitate”- cu expoziţia “Icoane pe 
sticlă”  
� Proiect ecologic educaţional ”Jucării vegetale” , Mai- Iunie 2011. 
� Proiect de educaţie ecologică “Chiriaş în natură” aflat în derulare începând din mai 2010. 
� Proiect de educaţie pentru sănătate “Plantele panaceul sănătăţii”, aflat în derulare din mai 2010. 
� “Fi creativ, fi verde”- Concurs de educaţie ecologică desfăşurat sub egida – Anul internaţional al 
biodiversităţii derulat de ARPM 7 Centru, în perioada 15 martie-21 mai 2010, în colaborare. 
� “Să cunoaştem mai bine valorile culturale sibiene”- proiect desfăşurat cu ocazia Zilei Naţionale a 
Tineretului, în colaborare. 
� Proiect de educaţie ecologică pentru copii “Simboluri ale primăverii în Muzeul de Istorie Naturală” 
derulat în perioada februarie-mai 2010, în colaborare. 
� din ianuarie 2010- prezent- coordonez activitatile educationale cu predare in limba germana din 
cadrul Muzeului de Istorie Naturala (prezentare expozitie pentru ciclul primar, fise de lucru adaptate 
activitatilor educative, jocuri etc). 
� din decembrie 2009- prezent- coordonez activitatiile educative pentru persoane cu handicap usor 
sau sever (prezentare expozitie, lectii adaptate nivelului de intelegere, jocuri, etc.) 
� in 2008-2009 am coordonat in colaborare, proiectul educaţional: „Ecologia între necesitate şi 
realitate”, s-a elaborat tematica acestui proiect impreuna cu  sefa de sectie dr. Rodica Ciobanu, in 
calitate de formatori, proiect desfasurat in colaborare cu Inspectoratul Scolar Sibiu, Casa Corpului 
Didactic Sibiu. 
� Proiectul de propunere-Gradina Botanica Sibiu- s-a elaborat continutul stiintific al organizarii unei 
gradini botanice ( 2009). 
� In 2007 am coordonat in calitate de formator, proiectul educational: “Educatie ecologica prin 
colectii de plante” in colaborare cu Inspectoratul Scolar Sibiu, Casa Corpului Didactic Sibiu, Cercul 
Pedagogic condus de ed. Adriana Pacurariu. 
� Proiectul cultural internaţional „Noaptea muzeelor” 2005, 2006, 2007, 2010 (în colaborare)  
� ICo-organizator în Septembrie 2011 The 23 rd Annual Conference CIDOC Sibiu “Knowledge 
Management and Museums”, Sibiu. 
� în 2006 am participat la organizarea celui de Al XVIII-lea Simpozion National de Micologie la 
Sibiu. 
� In 2005 am coordonat proiectul educational: “Alternativa vegetala in vopsitul oualor” in 
colaborare cu elevii Liceului teoretic “Constantin Noica” sub indrumarea prof. Nicoleta Craciunas . 
Coordonare în alte proiecte: 
�  2009- 2010- am coordonat şi realizat proiectare grădină particulară. 
� 2006, membru a echipei de redactie a Buletinului Informativ a Muzeului de Istorie Naturala Sibiu- 
“Historia Naturalis Cibiniensis”. 

 
 

Competente si cunostinte de utilizare 
a calculatorului 

 O bună stăpânirea a instrumentelor Microsoft OfficeTM  

Cunoştinţe bune de grafică aplicata pe calculator (PhotoShopTM , Adobe Ilustrator , Corel, Google 
SketchUp7, Surfer)  
Cunoştinţe bune de statistică aplicabilă în morfologia plantelor şi comunităţi de plante (PAST, SSPS 
şi CANOCO) 

 
Carnet de conducere  Categoria B 
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Informatii suplimentare  Membru Asociaţia Amicii Rozelor din România, 2010- prezent 
Membru ONG- Dram Center 07 Sibiu 2010- în prezent 
Membru ICOM 2006- prezent 
Membru ECOTUR Sibiu 1996- 2000. 

 
Anexa  Cercetare şi publicaţii 

 
 
Data: 
5.06.2013 

Drd. Ghizela Vonica 
 


