
Curriculum vitae

Informaţii personale

Nume / Prenume Pal Monica Diana
Adresa Piaţa Soarelui, Bl.UU16, ap.6, Satu Mare, Jud. Satu Mare

Telefon mobil 0749505405
E-mail Pal.monic@yahoo.ro

Naţionalitate Română
Data naşterii 27.12.1986

Sex Feminin

Locul de muncă vizat
/ Domeniul
ocupaţional

Inginer peisagist

Experienţa
profesională

Perioada 01.03.2011-01.03.2012 la Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou, jud.
Sălaj

Funcţia sau postul
ocupat

INGINER PEISAGIST

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Ca inginer peisagist în cadrul Grădinii botanice din Jibou, am efectuat
urmatoarele lucrări:
- lucrări de întreţinere la plantele de exterior şi interior
- lucrări de combatere a bolilor şi dăunătorilor ( tratamente fito-sanitare )
- lucrări efectuate în sere: înmulţirea plantelor prin butaşi, seminţe, altoire,
marcotaj; întreţinerea acestor plante până la plantare;
- lucrări de amenajare în cadrul Sectorului ornamental
- proiectare 2D şi 3D a rozariului ce urmeaza să fie amenajat
- proiectarea covoarelor florale şi amenajarea acestora

Numele şi adresa
angajatorului

Centrul de Cercetări Biologice, Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou,
Jud. Sălaj

Perioada 01.03.2012-01.10.2013 la S.C SYMBI PRODCOM S.R.L



Funcţia sau postul
ocupat

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

INGINER HORTICULTOR

Ca inginer horticol în cadrul firmei SC SYMBY PRODCOM SRL,am efectuat
urmatoarele:
- lucrări de întreţinere la plantele de exterior
- lucrări de combatere a bolilor şi dăunătorilor ( tratamente fito-sanitare )
- proiectare 2D şi 3D si lucrari de amenajare a diferite gradini particulare
-consiliere de specialitate pe tehnologiile de cultura a plantelor specifice

domeniului horticol
- depistarea bolilor si daunatorilor plantelor si propunerea unei scheme de

tratament

Perioada
Calificarea / diploma

obţinută
Numele şi tipul instituţiei

de învăţământ /
furnizorului de formare

Perioada

- coordonarea muncitorilor in vederea finalizarii lucrarilor specifice
- efectuarea stocurilor si comenzilor de plante ornamentale
- consilierea clientilor si vanzarea de plante ornamentale

- activitati de promovare a firmei si cresterea vanzarilor: site, catalog,
materiale publicitare

Companie specializată în producţia şi vânzarea plantelor ornamentale,
pomilor fructiferi şi diverselor accesorii de grădină. Firma dispune de un
centru horticol unde se comercializează o gamă variată de plante
ornamentale de exterior şi interior, precum şi accesorii de grădină.

2013-Prezent
Diplomă de doctor în Pomicltură

Doctorat la Pomicultură
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

2010 – 2012
Calificarea / diploma

obţinută
Diplomă de masterat

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare

Masterat Proiectarea, Amenajarea şi Întreţinerea Spaţiilor Verzi
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

Perioada 2006-2010
Calificarea / diploma

obţinută
Diplomă de Licenţă

Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de
formare

Facultatea de Horticultură, Specializarea Peisagistică
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

Perioada 2002-2006
Calificarea / diploma

obţinută
Diplomă de bacalaureat

Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de
formare

Profil Ştiinţe ale Naturii
Colegiul Naţional „ Mihai Eminescu”,  Satu Mare



Aptitudini şi
competenţe

Limbi  străine Engleză şi germană
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs orale Exprimare scrisă

Limba engleză avansat avansat avansat avansat avansat

Limba germană începător începător începător începător începător

Competente şi abilităţi
sociale

Spirit de echipă, sociabilă, punctuală, comunicare eficientă, simţul umorului,
întreprinzătoare

Competenţe şi
cunoştinţe de utilizare a

calculatorului

Microsoft Office: Word, Excel, Power Point
Programe de proiectare: CorelDraw, Real Time Landscaping Architect,
Punch, Google SketchUp, ArchiCad

Alte competenţe şi
aptitudini

Adaptabilitate în situaţii limită, capacitate de acumulare rapidă a
informaţiilor, deschidere în recunoaşterea problemelor şi rezolvarea lor

Permis de conducere Permis de conducere Cat. B

Hobby-uri Pictura, desenul, cititul, drumeţiile pe munte


