
 

 

ȘTEOPOAIE  IONELA-SIMONA 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informații personale 

                                                                         

Adresa Str Ciocârliei, Nr 40 bloc K2, et 1, ap 19, Cluj-Napoca  

Telefon    0742.29.51.38 

E-mail    ionelacsimona@yahoo.com 

Naționalitate   Română 

Data nașterii   27 martie 1986 

  

Experiența profesională  

 
 Perioada 

 
 

Activități și responsabilități 
principale 

 

                                            
                                    

Perioada 

 
 

Activități și responsabilități 
principale 

 
 

                                   
Perioada 

 
 

Activități și responsabilități 
principale 

 

 
 

 
 
 

                                               
 
 

Perioada 

 
 21.05.2012 - 21.08.2012, angajată la SC. Transilvania Post SRL pe postul de   
 dispecer  
 
  Preluarea promptă a comenzilor, rezolvarea situațiilor conflictuale, păstrarea            
  confidențialității datelor, operarea în baza de date a societății, întocmiri de   
  rapoarte, gestionarea mărfii, etc. 
 
  
  14.10.2011 -  30.11.2011, angajată la SC. LANYS  IMPEX  SRL pe  postul de    
  lucrător comercial 
 
  Interacționarea directă cu clienții, efectuarea de comenzi către furnizori (primirea 
  și recepția mărfii, completarea raportului de gestiune zilnic), ținerea evidenței  
  actelor și banilor, încasarea banilor, etc       
 
  
  Noiembrie 2010 - mai 2011, voluntariat la Centrul de Mediu și Sănătate Cluj 

  (EHC) 
 

Analize de apă (pH, EC, determinarea CCO-Cr, CCO-Mn, determinarea 
amoniului, a azotului total, azotațiilor și azotițiilor, determinarea clorului activ, al 
conținutului de cloruri, și al detergenților, MTS-materii totale în suspensie, SET-
substante extractibile) 
Analize de aer (măsurarea CO, CO2, TOC prin fotoscopie acustică de gaze în 
infraroșu). 
Analize de sol (determinarea pH-ului, determinarea totalului de produse 
petroliere) determinarea metalelor grele din materiile prime din industria berii prin 
spectrofotometrie în fluorescență X.  

 
   
 2008-2007 

Stagii de practică 
 

Practică la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord Cluj-Napoca iar 
în 2007 stagiu de practică la AQUABIS  Bistrița RAJA. 

mailto:ionelacsimona@yahoo.com


Educație și formare 

                                    
Perioada   

 
 
  
  2012-2015  doctorat în domeniul Știința Mediului, Facultatea de Ştiinţa şi    
  Ingineria Mediului, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. 

Numele și tipul instituției de  
învățământ 

                           
                   

                                       
 

                               Perioada 

  Activitatea de  cercetare este  desfășurată  în Laboratorul de Datare şi Dozimetrie  
  prin Termoluminescenţă (TL) şi  Luminescenţă Stimulată Optic (OSL) din cadrul  
  Facultății de Știința și Ingineria Mediului, la Institutul de Cercetări Experimentale 
  Interdisciplinare în Bio-Nano-Ştiinţe, Cluj- Napoca. 
  
   
  2009-2011 

   Calificarea / diploma 
obținută 

 
Numele și tipul instituției de 

învățământ 
 

Diploma de master  în  Calitatea Mediului și Surse Energetice. 
Lucrarea de dizertație a fost apreciată cu nota 10. 
 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Știința și Ingineria 
Mediului. 
 

                                                     

Perioada                                          

 
  2005-2009 

     Calificarea / diploma 

obținută 
  Diploma de licență de inginer de mediu 

Lucrarea  de licență a fost apreciată cu nota 10. 

  Numele și tipul instituției 

de învățământ  

   

  Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Știința și Ingineria  

  Mediului 

  Secția Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice, buget –zi. 

                                       
Perioada  

  

  2001-2005 

Calificarea / diploma 
obținută 

  Diploma de  Bacalaureat 

  Numele și tipul instituției 
de învățământ 

   
  Liceul teoretic „Solomon Haliță”, Sîngeorz-Băi, jud. Bistrița-Năsăud  
  Profil uman,  Specializarea  Filologie 

  

 
Aptitudini și competențe 

personale 

 

                              Limba 
maternă 

  Româna 

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire 
Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  B2 
Utilizator 

independent B2 
Utilizator 

independent B1 
Utilizator 

independent B2 
Utilizator 

independent B2 
Utilizator 

independent 

Competențe și abilități sociale 

 

 

Abilități de comunicare și relaționare, abilități bune de adaptare în diverse 

contexte și medii culturale. Sunt organizată, sociabilă, ambițioasă, responsabilă, 

perseverentă. 

  



     
   Competențe și aptitudini 

organizatorice 
  Abilități de  lucru în echipă, aptitudini organizatorice. 

  

     Competențe și aptitudini 
de utilizare a calculatorului 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diplome/ certificate obținute 
 
 
 

  - Cunoștinte PC:  Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power-Point) – 

  nivel avansat; 

  - Cunoașterea programelor: Microcal Origin Pro8, Pachetul Software RISø –  

   nivel mediu 
- Cunoașterea programelor de statistică: RiskView, StatGraphicsCenturion, Past -  
nivel mediu 

   - Cunoașterea programelor MatLab, ArcGIS - nivel mediu 
- Cunoașterea programului pentru evaluarea riscului tehnologic ALOHA – nivel 
mediu 
 
 
 -  Noiembrie, 2008 – Certificat de competență lingvistică în limba engleză 
 - Mai, 2010 – Diploma de participare obținută la Simpozionul universitar  
Ecouniversitaria 2010 (în cadrul Facultatii de Știința și Ingineria Mediului) cu 
lucrarea Măsurarea nivelelor sonore pentru diferite Mp3Playere. 
 

 


