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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ureche, Camelia  

Adresă(e) 157 Calea Mărășești, 600115, Bacău, România 

Telefon(oane) +40 (234) 542 411   

Fax(uri) +40 (234) 545 753 

E-mail(uri) urechec@ub.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 1996 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 

Perioada Octombrie 1992 – septembrie 1996 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 

Perioada Octombrie 1991 – august 1992 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale învăţământ 

Numele şi adresa angajatorului Liceul „V. Alecsandri” Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 

Perioada Mai 1990 – iunie 1991 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă, Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Mai 2015 

Calificarea / diploma obţinută  
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tratament nedicriminatoriu și acces egal în sistemul universitar și dezvoltare durabilă a învățământului 
superior – curs în cadrul Proiectului POSDRU Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ 
superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada decembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Manager îmbunătățire procese (Proiect POSDRU Calitate europeană în învățământul superior) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Spiru Haret” București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada iunie-iulie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada octombrie-noiembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Program de formare privind utilizarea instrumentelor de urmărire a frecventării și de monitorizare a 
inserției alumni pe piața muncii (Proiect POSDRU Managementul corelării sistemului de învățământ cu 
piața muncii) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Național de Cercetare științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale 
Centrul Național de Pregătire în Statistică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada septembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Program de formare în didactica specialității – biologie (Proiect POSDRU Calitate, inovare, 
comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Didactica specialității 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada august 2012 

Calificarea / diploma obţinută Academia de vară ”Perspective noi în didactică. De la centrarea pe elev la abordarea prin 
competențe” (Proiect POSDRU Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a 
didacticienilor din învățământul superior) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”1Decembrie 1918” Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada iulie 2008 
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Calificarea / diploma obţinută Auditor pentru Sistemele de Management al Calității Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

AEROQ S.A. București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Informarea și educarea despre mediul înconjurător 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Sociedade Galega do Medio Ambiente - SOGAMA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada Martie – aprilie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Auditor de mediu 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Expert Consulting Management S. R. L., Oneşti, Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada Noiembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Documentarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în procesul 
educaţional şi de cercetare ştiinţifică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1999 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în științe, domeniul Biologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1985 – 1989 

Calificarea / diploma obţinută Biolog 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Facultatea de Biologie, Geografie și Geologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

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

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2  C2  C1  B2  C2  

Limba franceză  C1  C2  B2  B1  C2  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, iniţiativă, adaptabilitate, capacitate de comunicare, capacitate de empatie (formare 
profesională) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric, experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei (context profesional) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (formare profesională) 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet 
Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe PhotoShop) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Membru asociații stiintifice/profesionale (Anexa) 
Coordonator financiar Centrul de cercetări Resursele mediului și biotehnologii 
Membru / director de proiecte, granturi (Anexa) 
 

   Funcții de reprezentare și conducere în Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

 Membru în Senatul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău – oct. 2011 - mai 2012 

 Prodecan cu managementul financiar și probleme studențești – mai 2012 - iunie 2013 

 Director departament Biologie, Ecologie și Protecția Mediului – iunie 2013 - prezent 
  

Anexe Lista publicațiilor științifice 
Lista contractelor de cercetare ştiinţifică 
Apartenența la societăți științifice și profesionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Anexa 
 

PROIECTE DE CERCETARE COORDONATE 

 

- Implementarea şi adaptarea tehnologiilor moderne de cultură a cireşului pe soiuri şi portaltoi autohtoni valoroşi în condiţiile 

pedoclimatice din România (ROFRUCT); contract nr. 8/2009; coord. program Ureche Camelia; 

- Protecția și promovarea biodiversității sitului ROSCI0229 SIRIU; contract nr. 22/2014; coord. program Ureche Camelia. 

 

PARTICIPĂRI LA REALIZAREA PROIECTELOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN CALITATE DE  

MEMBRU ÎN ECHIPA DE CERCETARE 

 

- Cercetări asupra genofondului piscicol din apele de suprafaţă ale Moldovei, contract nr. 1090/1993, faza 1993 "Metodologia 

de abordare a cercetărilor, determinarea factorilor abiotici şi biotici din apele de suprafaţă". Beneficiar - Ministerul Cercetării şi 

Tehnologiei; coord. program Battes Klaus Werner; 

- Cercetări asupra genofondului piscicol din apele de suprafaţă ale Moldovei, contract nr. 1090/1993, faza 1994 "Integritatea şi 

diversitatea populaţiilor din Bistriţa Moldovenească". Beneficiar - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei; coord. program Battes 

Klaus Werner;  

- Cercetări privind aportul păsărilor insectivore la diminuarea populaţiilor de insecte dăunătoare vegetaţiei forestiere, inclusiv 

măsurile necesare, Colaborare ştiinţifică finanţată de ICAS Bucureşti, Tema nr. 22RC/1997; coord. program Rang Cătălin; 

- Monitoringul ecologic al speciilor şi comunităţilor de peşti rari şi ameninţaţi cu dispariţia din fauna României, Grant CNCSIS 

Tip C nr. 41281, cod 14/2000-2002; subcontract „Monitoringul comunităţilor piscicole din bazinul râului Siret”; coord. program 

Battes Klaus Werner; 

- Monitorizarea prospectivă a ihtiofaunei din bazinul râului Buzău, 2004, Grant tip A, cod CNCSIS 1010/2004; coord. program 

Ureche Dorel;  

- Conservarea şi managementul durabil al resurselor pescăreşti; 2005–2008, CEEX COMADUREP Nr. 645/2005: subcontract 

645/2005; coord. program Battes Klaus Werner;  

- Studiul utilizării unor metode şi tehnici de combatere a agenţilor patogeni şi dăunătorilor plantelor cultivate în agricultura cu 

input-uri reduse, în scopul diminuării poluării mediului ambiant şi integrării cercetării româneşti în programele europene – 

Program cercetare de excelenţă CEEX BIOCOMB nr. 35/10.10.2005 – participant; 

- Inventarierea ihtiofaunei din bazinul râului Buzău – Contract Nr. 11156/02.08.2005, încheiat cu Administraţia Naţională „Apele 

Române”, Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa, coord. program Ureche Dorel; 

- Inventarierea ihtiofaunei din bazinele hidrografice Argeş-Vedea – Contract de cercetare ştiinţifică Nr. 6/2006, încheiat cu 

Administraţia Naţională „Apele Române”, Direcţia Apelor Argeş-Vedea; coord. program Ureche Dorel;  

- Realizare studii de consultanţă pentru studiul biodiversităţii in situl Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureş.ului Inferior – 

inventariere ihtiofaună – Contract de cercetare Nr. 2/2010, beneficiar – Asociaţia AROUND LIFE, Sebiş, coord program 

Ureche Dorel; 

- Sisteme tehnologice şi sortimente în ecosisteme pomicole sustenabile pentru cultura afinului cu tufă înaltă, a zmeurului cu 

fructificare bianuală şi a coacăzului negru (ECOTEHARB); contract nr. 9/2009; coord. program Nicuță Daniela; 

- Ameliorarea potenţialului genetic şi caracterizarea complexă a biotipurilor din grupa PLANTE DE VIITOR, cu impact asupra 

dezvoltării ecologice şi durabile în pomicultură (MUTIECOPLANT); contract nr. 10/2009; coord. program Gurău Milian; 

- Realizare studii de consultanță pentru studiul biodiversității în situl Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Miureșului Inferior – 

Inventariere ihtiofaună; contract nr. 2/2010; coord. program Ureche Dorel 
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- Studiul privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Valea Nucului – Potoceni de pe râul Buzău, Nr. 5/2011, beneficiar 

- S.C. Conferic S.R.L. Buzău; coord. program Ureche Dorel; 

- Studiul privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Potoceni – Mărăcineni de pe râul Buzău, Nr. 6/2011, beneficiar - 

S.C. SOMACO GRUP S.R.L. București, P.L. Buzău, coord. program Ureche Dorel; 

- Studiul privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Pod CFR Vadu-Pașii – Scurtești de pe râul Buzău, Nr. 7/2011, 

beneficiar - S.C. GECOTRANS S.R.L. Buzău, coord. program Ureche Dorel; 

- Studiul privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Pod rutier Mărăcineni – Pod CFR Vadu-Pașii de pe râul Buzău, Nr. 

8/2011, beneficiar - S.C. Baum Construct S.R.L. Buzău, coord. program Ureche Dorel; 

- Studiul privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Vadu-Pașii – Dâmbroca de pe râul Buzău, Nr. 9/2011, beneficiar - 

S.C. ROMCONSTRUCT A.G. S.R.L. Buzău, coord. program Ureche Dorel; 

- Studiul privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Stâncești – Dâmbroca de pe râul Buzău, Nr. 10/2011, beneficiar - 

S.C. Concivia S.A. Brăila, coord. program Ureche Dorel; 

- Inventariere ihtiofaună pe tronsonul Nehoiu – Pârscov de pe râul Buzău - Contract de cercetare Nr. 1/2012, beneficiar – S.C. 

SOCERAM S.A. București; coord. program Ureche Dorel;  

- Inventariere ihtiofaună pe sectorul Cosmești de pe râul Siret - Contract de cercetare Nr. 3/2012, beneficiar – PFA 

PANTILIMON TUDOR GEORGE, coord program Ureche Dorel; 

- Inventariere ihtiofaună pe sectorul Movileni de pe râul Siret - Contract de cercetare Nr. 4/2012, beneficiar – S.C. VERTICAL 

CONSTRUCT SERV S.R.L., coord. program Ureche Dorel; 

- Predarea şi învăţarea ştiinţelor şi disciplinelor tehnologice prin intermediul reţelei de table ceramice cu sunet integrat (ēno) 

(ENOTEC), cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1108, 225/2012 Parteneriate, coord. program Lazăr Gabriel Octavian. 

- Servicii elaborare studii științifice pentru ROSPA0049, ROSCI0391, ROSCI0255 + Rezervația Naturală Turbăria Dersca (cod 

național 2227), Nr. 13/2013, beneficiar – Asociația T.E.R.I.S. Iași, coord program Ureche Dorel. 

- Raport științific privind ihtiofauna din pâraiele Uz, Bărzăuța și Bașca, conform studiilor și cercetărilor existente la data de 

31.12..2013, Nr. 6/2014, beneficiar – S.C. Agenda 21-G S.R.L. Bacău, coord. program Ureche Dorel.  

- Raport științific privind ihtiofauna din pâraiele Uz și Bărzăuța, conform studiilor și cercetărilor efectuate în anul 2014, Nr. 

20/2014, beneficiar – S.C. Agenda 21-G S.R.L. Bacău, coord. program Ureche Dorel. 

 

 

APARTENENȚA LA SOCIETĂȚI ȘTIINȚIFICE ȘI PROFESIONALE 

 
- Societatea Română de Ecologie  (SRE) 

- Societatea de Limnologie (SL) 

- Societatea Română de Herpetologie (SRH) 

- Societatea Lepidopterologică Română (SLR) 

 


