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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Maerescu Cristina Maria 

Adresă(e)  

Telefon(oane)  

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii  
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului 

Director de departament, Departamentul de Zootehnie și Agroturism  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director de Departament, Departamentul de Zootehnie și Agroturism 

Activităţi şi responsabilităţi principale Condurea activității departamentului, întocmirea statului de funcții 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, Bdul. Magheru nr. 26, Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar/ Educație 

  

Perioada 2008 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea cursurilor și lucrărilor practice la disciplina Creșterea ovinelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, Bdul. Magheru nr. 26, Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar/ Educație 

  

Perioada 2003 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea cursurilor și lucrărilor practice la disciplina Creșterea ovinelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, Bdul. Magheru nr. 26, Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar/ Educație 

  

Perioada 1999 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea lucrărilor practice la disciplina Zootehnie generală 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, Bdul. Magheru nr. 26, Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar/ Educație 

  

Perioada 1996 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea lucrărilor practice la disciplina Zootehnie generală 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, Bdul. Magheru nr. 26, Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar/ Educație 

  

Perioada 1993 - 1996 

Funcţia sau postul ocupat Inginer zootehnist  

Activităţi şi responsabilităţi principale Instruirea populației cu privire la noile reglementări care vizau exploatarea animalelor, participarea la 
aplicarea Legii Fondului Funciar. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Agricolă Bihor, Centrul Agricol Sînmartin 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Zootehnie 

  
  

Educaţie şi formare  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

2016 
Formator de formatori 
Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare, proiectarea programelor de formare, 
organizarea programelor si a stagiilor de formare 
S.C. Jurisrom SRL 
 
 
2015 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Evaluator Competențe Profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Punerea în aplicare a întregului proces de evaluare, stabilind împreună cu candidatul programul şi 
metodele de evaluare, înregistrând apoi rezultatele evaluării. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 5 (ISCED 2011) 

  

Perioada 
  

Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

/ furnizorului de formare 
 
 

Perioada 

2015 
 
Evaluator de furnizori si programe de formare 
 
Punerea în aplicare a întregului proces de evaluare, stabilind împreună cu candidatul programul şi 
metodele de evaluare, înregistrând apoi rezultatele evaluării. 
 
S.C. Jurisrom SRL 
 
 
 
2008-2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master Formarea Profesorilor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie, Didactică, Comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Univeristatea din Oradea, DPPPD 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 7 (ISCED 2011) 

  

Perioada 2000-2007 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Medicină Veterinară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Igiena unităților zootehnice, exploatații de ovine, calitatea laptelui, statistică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 8 (ISCED 2011) 
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Perioada 1988-1993 

Calificarea / diploma obţinută Inginer zootehnist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Anatomie, Histologie, Fiziologie, Nutriție, Genetică, Tehnologii de exploatare a animalelor  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 (ISCED 2011) 

  

Perioada 1983 - 1987 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profil Matematică-Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial Câmpeni, jud. Alba 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 3 (ISCED 2011) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, disponibilitate pentru 
dezvoltarea echipei de muncă, implicare – competențe dobândite ca membru activ în 
departamentul de Zootehnie și Agroturism.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Director de departament 

 Îndrumător de an 

 Organizator Conferința Internațională a Crescătorilor de Caprine “The efficiency of goat 
farming and its effect on the environment in Central and Eastern European countries” 2014 

 Membru in Comisii de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent, şef lucrări 

 Moderator la Sesiunea de comunicari stiintifice a Facultăţii de Protecţia Mediului, secţiunea 
Zootehnie 

 Secretar la comisia pentru examenul de licenţă 

 Membru în comisia pentru examenul de licenţă 

 Membru in Consiliul Facultatii de Protecţia Mediului 

 Coordonarea de lucrări de licenţă 

 Contacte directe cu elevii din licee pentru prezentarea ofertei educaţionale a facultăţii. 

 Participarea în comisii de concurs organizate de Oficiul Judeţean de Consultanţă Bihor 

 Participare in comisii de concurs organizate de Asociaţia Apicultorilo Bihor 
  

 

Competenţe şi aptitudini tehnice  Utilizarea echipamentelor video și de birou 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Aptitudini operare PC: Bună cunoastere a utilizării PC (MS-DOS, WINDOWS, WORD, 
EXCEL, POWER POINT, ACDSEE, ADOBE PHOTOSHOP) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte competenţe şi aptitudini  Evaluator ARACIS 2015 

 Membru Societatea Română de Zootenie 

 Membru AMIER 
  

Permis(e) de conducere  Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Prim autor și coautor a unor lucrări științifice apărute în publicații naționale și internaționale 
  

Anexe -  

 
 
Oradea      

 


