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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

INFORMATII PERSONALE  
 

Nume  MUREŞAN MIHAELA 
Adresă  STR. B.ŞT. DELAVRANCEA NR.49, CONSTANŢA,  900 005 
Telefon   

Fax   
E-mail  mmuresan@dalilasoft.ro 

 

Naţionalitate   
 

Data naşterii  15.01.1974 
 
 

EXPERIENTA PROFESIONALA  
  

• Perioada (de la – până la)   2007-2008  
 

• Numele şi adresa angajatorului  Bd. Mamaia nr. , Constanţa  
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Geologie şi ecologie marină  

• Funcţia sau postul ocupat  ASISTENT CERCETARE 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Colectarea probelor de biologie specifice domeniului marin şi dulcicol 

Studiul biodiversităţii ecosistemului Mării Negre, a sistemelor paramarine şi a celui dunărean 
Analiza dinamicii calitative şi cantitative a zooplanctonului Mării Negre 
Studiul nematodelor libere marine 
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EDUCATIE SI FORMARE 2003-2005 - Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole  -  
Universitatea OVIDIUS Constanţa 
Master  in Ecotehnie şi Biotehnie marină şi costieră   
 
1999-2003 - Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole  
Specializarea: Ecologia şi protecţia mediului 

 
 Licenţiată în ecologia şi protecţia mediului  

 
iulie 2007- Training în cadrul proiectului ESTROM, Switzerland,  teste de 
ecotoxicologie: testarea effectului of  metalelor grele asupra organismelor 
bentale (Chironomus riparius) şi planctonice (Daphnia magna) in cazul 
expunerii la doze controlate de poluanţi 
 
noiembrie 2008- doctorand în domeniul ecologiei şi protecţia mediului, cu 
tema: studiul nematodelor libere din domeniul marin 
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LIMBA MATERNA  ROMÂNĂ 

 
LIMBI STRAINE CUNOSCUTE 

 

  ENGLEZA 
• Abilitatea de a citi  bine 

• Abilitatea de a scrie  bine 
• Abilitatea de a vorbi   bine  

 
 
 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

TEHNICE 
(utilizare calculator, anumite tipuri de 

echipamente, maşini etc.) 

 OPERARE PC 

 
PERMIS DE CONDUCERE  nu 

 


