Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume

Merciu Florentina -Cristina

Telefon(oane)

021 313 84 10

Fax(uri)

021 313 84 10

E-mail(uri)

krysten1009@yahoo.com

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
Perioada Septembrie 2010-prezent
(de la - pana la)
(

Numele şi adresa angajatorului

Centrul Interdisciplinar de Cercetari Avansate asupra Dinamicii Teritoriale, (CICADIT),
Universitatea din Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, Bucuresti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Cercetare

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Cercetator
Studii in domeniul amenajarii teritoriului, turism, dinamica teritoriala

Perioada
(de la - pana la) Octombrie 2007- Martie 2009
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Cercetare a Populatiei, Asezarilor Umane si şi Geografie Politică, Universitatea
din Bucuresti Bd. Nicolae Balcescu, nr. 1, Bucuresti, nr. 4-12, Bucuresti
Cercetare
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi Elaborare de harti tematice,elaborare de propuneri de dezvoltare a zonelor defavorizate,
responsabilităţi elaborare baza de date a centrului de cercetare
,

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada (de la - până la) Octombrie 2010-prezent
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării/diploma obţinută

Universitatea din Bucuresti, București, Scoala Postdotorala, nr. 36-46, Bd. Mihail
Kogălniceanu, sector 5.

Patrimoniul cultural / industrial, clasificarea bunurilor culturale, modele de valorificare,
reconversie, protejare si conservare a bunurilor culturale
Cercetator postdoctoral

Nivelul de clasificare a formei de
instruire / invatamant
Perioada (de la - până la)
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării/diploma obţinută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire / invatamant
Perioada (de la - până la)
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării/diploma obţinută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire / invatamant
Perioada (de la - până la)
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării/diploma obţinută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire / invatamant

APTITUDINI SI
COMPETENTE PERSONALE
dobandite in cursul vietii si carierei
dar care nu sunt recunoscute
neaparat printr-un certificat sau o
diploma

Printre primele universități la nivel național

2006-2009
Universitatea din București, Facultatea de Geografie, nr. 36-46, Bd. Mihail Kogălniceanu,
București, sector 5
Geografie economica, Geografie culturala / Analiza zonelor defavorizate, metode
cartografice (Acad)
Doctorat în Geografie
Printre primele universități la nivel național

2005-2006
Universitatea din București, Facultatea de Geografie, nr. 36-46, Bd. Mihail Kogălniceanu,
București, sector 5
Relaţii internaţionale în turism, politici macroeconomice în turismul intern şi internaţional
Master: Managementul resurselor si activitatilor turistice
Printre primele universități la nivel național

2001-2005
Universitatea din București, Facultatea de Geografie, nr. 36-46, Bd. Mihail Kogălniceanu,
București, sector 5
Geografiei Turismului/competențe specifice absolvenților din domeniu
Licenţă în Geografia Turismului
Printre primele universități la nivel național

-Cartare obiective culturale
-Aplicare si interpretare de interviuri si chestionare
-Cartare spatii verzi

Limba maternă Romana

Limbi străine cunoscute
* abilitatea de a citi
* abilitatea de a scrie
* abilitatea de a vorbi

Engleza: excelent, bine, satisfăcător)
Bine
Bine
Bine

* abilitatea de a citi
* abilitatea de a scrie
* abilitatea de a vorbi

Italiana
Excelent
Bine
Excelent

* abilitatea de a citi
* abilitatea de a scrie
* abilitatea de a vorbi

Franceza
Satisfacator
Satisfacator
Satisfacator

Aptitudini şi competenţe artistice
Muzică, desen, pictură, literatură
etc.

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit)
Nu e cazul

Aptitudini şi competenţe sociale
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, Spirit de echipa
într-un mediu multicultural, ocupaţi Rezistenta la stres
o poziţie în care comunicarea este Lucru în echipe de cercetare în calitate de director de proiect (3): CNCSIS PN II TD (Tineri
importantă sau desfăşuraţi o doctoranzi 2007), CNCSIS PN II MD (Mobilitate doctoranzi) /2007,CNCSIS PN II MD
activitate în care munca de echipă (Mobilitate doctoranzi) /2008
este esenţială. (de exemplu cultură, sau in calitate de mebru al echipei de cercetare: Proiect CNCSIS, Proiect POSDRU 57462,
sport etc.) Proiect SIESTA ESPON, Proiect EGRONET ESPON, PATJ Gorj, PATJ Braila-Galati

Aptitudini şi competenţe
organizatorice
De exemplu coordonaţi sau
conduceţi activitatea altor persoane,
proiecte şi gestionaţi bugete; la
locul de muncă, în acţiuni voluntare
(de exemplu în domenii culturale
sau sportive) sau la domiciliu.

-2004-2010- implicarea în organizarea Simpozionului Naţional Studeţesc de Geografie
Umană şi Turism, Facutatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti- aceasta a rezultat din
calitatea de membru în comitetul de organizare al simpozionului
-2010- prezent - implicarea în organizarea Sesiunii de Comunicari Stiintifice a
Doctoranzilor, Scoala Doctorala „Simion Mehedinti – Natura si dezvoltare durabila”,
Facutatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti - aceasta a rezultat din calitatea de
membru în comitetul de organizare al simpozionului
-Membru in echipa de redactie a revistelor: Jura (Journal of Urban and Regional Analysis),
Analele Asociatiei Profesionale a Geografilor din Romania, Universitas Geographica, revista
Geograful.

Aptitudini şi competenţe tehnice
(utilizare calculator, anumite tipuri -utilizare CAD-abilitate de realizare a materialelor cartografice dobandita în procesul de
de echipamente, maşini etc.) învățământ și cercetare.
Permis(e) de conducere

Nu

Alte aptitudini şi competenţe (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit)
Competenţe care nu au mai fost
menţionate anterior

Publicații: 24 articole științifice ca prim autor, 14 articole științifice in calitate de co-autor.
1 carte ca prim autor, 1 carte in calitate de colaborator.
-30 septembrie - 07 octombrie 2012: Modul de formare profesionala: „Metode avansate in
domeniul Geografie” la Universitatea din Bamberg, Institutul de Geografie;
INFORMAŢII -Martie-Mai 2012: Bursa de cercetare postdoctorala la Universitatea din Florenta, Facultatea
SUPLIMENTARE de Arhitectura, Departamentul de Urbanism si Planificare Teritoriala.
- Septembrie-Noiembrie 2008: Bursa de cercetare în timpul doctoratului la Universitatea din
Florenta, Facultatea de Economie, acordata prin concurs national de Ministerul
Invatamantului si Cercetarii, prin Centrul de Burse pentru Studii in Strainatate.
- Octombrie 2005 - Februarie 2006: Bursa Eramus la Universitatea de Studii din Bari, Italia
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Lista publicatii
Lista participari in proiecte de cercetare

