Curriculum vitae
Europass

Inserati fotografia. (rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Informatii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)

ŞTEFĂNUŢ, SORIN
11, Ale. Giurgeni, 032582, Bucureşti, România

Telefon(oane)

Mobil:

0727805131

Fax(uri)
E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data nasterii
Sex

sorinstefanut@gmail.com
Română
28.12.1969
Masculin

Locul de munca vizat / Expert biolog
Domeniul ocupational
Experienta profesionala
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate

1.03.1996- prezent
Cercetător ştiinţific gr. I, Şeful Departamentului de Ecologie,
Taxonomie şi Conservarea Naturii
Cercetare în domeniul botanicii şi conservarii naturii
Institutul de Biologie Bucureşti, Splaiul Independenţei 296, Sector 6,
Bucureşti
Cercetare fundamentală, realizarea studiilor de inventariere şi evaluare a
stării de conservare a speciilor de plante, realizare şi gestionare a bazelor
de date, colectare date GIS, elaborare planuri de monitorizare şi
management

Educatie si formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta

28.03-02.04.2014
Manager de proiect

Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de Invatamant
/ furnizorului de formare
Nivelul In clasificarea nationala sau
internationala
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de Invatamant
/ furnizorului de formare

Stabilirea scopului proiectului; Stabilirea cerinţelor de management
integrat al proiectului; Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului;
Gestiunea utilizării costrurilor şi resurselor operaţionale pentru proiect;
Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect; managementul
riscurilor; Managementul echipei de proiect; Managementul comunicării
în cadrul proiectului; Managementul calităţii proiectului
SC Macro Structural Consulting SRL
242101

Noiembrie 1998-Iunie 2005
Doctorat / Diploma de Doctor
Biologie, Ecologie
Institutul de Biologie Bucureşti, Academia Română

Nivelul In clasificarea nationala sau
internationala
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de Invatamant
/ furnizorului de formare

Septembrie 1996-Iulie 1997
Studii Aprofundate / Diploma de Studii Aprofundate
Biologie, Taxonomie
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie Bucureşti, Studii
Aprofundate, Specializarea Taxonomie

Nivelul In clasificarea nationala sau
internationala
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de Invatamant
/ furnizorului de formare
Nivelul In clasificarea nationala sau
internationala

Septembrie 1991-Iulie 1996
Diploma de Licenţă
Biologie, Biologie Vegetală
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie Bucureşti, Secţia
Biologie, Specializarea Biologie Vegetală

Aptitudini si competente Lucrări ştiinţifice publicate:
personale Articole în reviste cu factor de impact (ISI): 23 lucrări;
Articole ştiinţifice în reviste indexate în baze de date internaţionale
(BDI): 23 lucrări;
Articole ştiinţifice în alte reviste: 29 lucrări;
Cărţi în ţară: 19 cărţi publicate;
Capitol de carte în străinătate: un capitol;
Capitole de carte în ţară: 13 capitole;
Rezumate publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
internaţionale din străinătate: 2 rezumate
Rezumate publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
internaţionale din ţară: 6 rezumate
Rezumate publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale: 9
rezumate
Indice Hirsch 10 conform Web of Science
Limba(i) materna(e)

Română

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)

Engleza

Autoevaluare

Intelegere

Nivel european (*)

Limba

Ascultare
C1

Engleza

Vorbire
Citire

C1

Engleza

Scriere

Participare la conversatie
B2

Engleza

Discurs oral
C1 Engleza

Exprimare scrisa
C1

Engleza

Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine

Competente si abilitati sociale

- spirit de echipă;
- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de
coordonator proiecte de cercetare

Competente si aptitudini
organizatorice

Şeful Centrului de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii
Director de proiect la contracte/granturi externe: un grant;
Director de proiect la contracte/granturi interne: 6 contracte;
Director de proiecte de cercetare ale Academiei Române: 7 proiecte;
Membru al echipei de cercetare la contracte externe: 11 contracte;
Membru al echipei de cercetare la contracte interne: 16 contracte;
Membru al echipei de cercetare la proiecte de cercetare ale Academiei
Române: 12 proiecte
Burse obţinute: 3 burse

Competente si aptitudini tehnice

Competente si aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competente si aptitudini artistice

SOFTWARE REALIZAT
Ştefănuţ S. – Herbar 2002 - Software elaborat pentru inventarierea
planşelor de herbar din herbarul BUCA;
Ştefănuţ S. – Hepatice 2002 - Software elaborat pentru introducerea
datelor de corologie la hepaticele din România;
Ştefănuţ S. – Animale 2002 - Software elaborat pentru introducerea
datelor de corologie la animalele din România;
Ştefănuţ S. – Habitat 2002 - Software elaborat pentru introducerea
datelor de corologie pentru habitatele din România;
Ştefănuţ S. – Corolog 2002 - Software elaborat pentru introducerea
datelor de corologie la plantele din România;
Ştefănuţ S. – Cartea Rosie 2002 - Software elaborat realizarea hărţilor la
Cartea roşie a plantelor vasculare din România;
Ştefănuţ S. – Rigla 2006 - Software elaborat pentru realizarea de
măsurători pe imagini digitale.
Ştefănuţ S. – BryoMetric 2007 - Software elaborat pentru măsurarea
vitezei de creştere la briofite.
SITE-URI WEB REALIZATE
Site-ul web al Institutului de Biologie Bucureşti (http://www.ibiol.ro)
Site-ul web al revistei Romanian Journal of Biology - Plant Biology
(http://www.ibiol.ro/plant/plant.html)
Site-ul web al revistei Romanian Journal of Biology – Zoology
(http://www.ibiol.ro/zoology/zoology.html)
Site-ul web al proiectului BioMonRo (http://www.ibiol.ro/biomonro)
Site-ul web al proiectului PeatRo (http://www.ibiol.ro/peatro)
Administrator de reţea, utilizator Windows, MS Office, Photoshop,
O bună stăpânire a limbajului de programare Visual Basic 6.0
Pasionat de grafica pentru web

Alte competente si aptitudini

Permis(e) de conducere

Lector la Cursurile postuniversitare de studii avansate “Realizari si
perspective in Biologie”, ediţia 2005, organizate de IBB în perioada
29.09-02.10.2005, la Baia Mare, cu prelegerea: Conservarea in vitro la
briofite – studiu de caz, lectori: Cogălniceanu G. & Sorin Stefănuţ.
Lector la Cursurile postuniversitare de studii avansate “Realizari si
perspective in Biologie”, ediţia 2006, organizate de IBB în 10.10.2006,
cu prelegerea: Biodiversitatea briofitelor din România, lector: Sorin
Stefănuţ. Lector la Cursurile postuniversitare de studii avansate
“Realizari si perspective in Biologie”, ediţia 2007, cu tema: Adaptarea la
stres: condiţie de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate, organizate
de IBB în perioada 31.10.2007 – 2.11.2007, cu prelegerea: Strategii de
adaptare a briofitelor la deficit hidric, lector: Sorin Stefănuţ.
Lector la Cursurile postuniversitare de studii avansate “Realizari si
perspective in Biologie”, ediţia 2008, cu tema: Impactul factorilor de
mediu asupra biodiversitatii, organizate de IBB în perioada 5 –
7.11.2008, cu prelegerea: Impactul potenţial al schimbărilor climatice
asupra ecosistemelor alpine, lector: Sorin Stefănuţ.
NU

Informatii suplimentare
Anexe

Data completării

19.04.2016
Titular,

Dr. Sorin Ştefănuţ
(nume semnatar, semnatura titularului)

