Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume

MUŞAT (n. DAVID) Elena – Camelia

Adresă

municipiul Brasov, judeţul Braşov, România

Telefon

Fix: -

Mobil:

E-mail
Naţionalitate

Română

Data naşterii
Sex

Feminin

Experienţă profesională
Perioada

1 octombrie 2016 – prezent

Instituţia

Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere

Funcţia

Şef lucrări

Atribuţii

- predarea orelor de curs și laborator, la programul de licență, pentru disciplinele: Utilaje pentru
construcţii (anul III – specializarea Exploatări forestiere), Drumuri forestiere II (anul IV – specializarea
Exploatări forestiere), Ştiinţa muncii şi ergonomie (anul IV – specializarea Exploatări forestiere) şi
Surse alternative de energii regenerabile (anul IV – specializarea Exploatări forestiere);
- predarea orelor de laborator, la programul de licență, la disciplina: Desen tehnic şi geometrie
descriptivă (anul I);
- predarea orelor de curs și laborator, la programul de masterat, pentru disciplinele: Tehnici și
tehnologii de construcție și reabilitare a drumurilor forestiere (anul II – MSTEF) și Prevenirea și
combaterea incendiilor forestiere (anul II – MSTEF);
- îndrumarea proiectelor de diplomă şi a lucrărilor de disertaţie pentru disciplinele predate.

Perioada

1 septembrie 2019 – prezent

Instituţia

LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, Ukraine

Funcţia

Membru în comitetul editorial (https://businessperspectives.org/journals/economics-ofdevelopment#editorial-board*section%3Eelena-camelia-musat)

Atribuţii

Recenzarea articolelor și activități editoriale

Perioada

1 ianuarie 2018 – prezent

Instituţia

Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere

Funcţia

Secretar al Seriei II (Forestry, Wood Industry şi Agricultural Food Engineering) a Buletinului
Universităţii Transilvania din Braşov.

Atribuţii

Urmărirea stadiului în care se află articolele în procesul de evaluare / publicare, verificarea respectării
prevederilor din template-ul corespunzător şi colaborarea cu editura în vederea publicării articolelor.
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Perioada

1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017

Instituţia

Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere

Funcţia

Editor al Seriei II (Forestry, Wood Industry şi Agricultural Food Engineering) a Buletinului Universităţii
Transilvania din Braşov.

Atribuţii

Primirea articolelor si redirecţionarea lor către editorii secţiunilor (Forestry, Wood Industry şi
Agricultural Food Engineering), urmărirea stadiului în care se află articolele în procesul de evaluare /
publicare, verificarea respectării prevederilor din template-ul corespunzător şi colaborarea cu editura
în vederea publicării articolelor.

Perioada

1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2016

Instituţia

Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Funcţia

Suplinitor Editor Şef al al Seriei II (Forestry, Wood Industry şi Agricultural Food Engineering) a
Buletinului Universităţii Transilvania din Braşov.

Atribuţii

Primirea articolelor si redirecţionarea lor către editorii secţiunilor (Forestry, Wood Industry şi
Agricultural Food Engineering), urmărirea stadiului în care se află articolele în procesul de evaluare /
publicare, verificarea respectării prevederilor din template-ul corespunzător şi colaborarea cu editura
în vederea publicării articolelor.

Perioada

1 octombrie 2012 – 30 septembrie 2016

Instituţia

Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere

Funcţia

Cadru didactic asociat

Atribuţii

Predarea orelor de laborator la unele discipline de la specializarea Exploatări forestiere (Utilaje pentru
construcţii – anul III, Drumuri forestiere II – anul IV, Ştiinţa muncii şi ergonomie – anul IV, Surse
alternative de energii regenerabile – anul IV) şi la specializarea Silvicultură, însă doar în anii
universitari 2012 – 2013 şi 2013 – 2014 (Exploatarea pădurilor – anul III).
Pe perioada când titularul disciplinelor de Tehnici şi tehnologii de construcţie şi reabilitare a drumurilor
şi Prevenirea şi combaterea incendiilor forestiere, cuprinse în planul de învăţământ de la masterat
(specializarea MSTEF) a fost în concediu medical, am predat atât orele de curs, cât şi pe cele de
lucrări la aceste discipline.
Pentru anii 2013 şi 2014, au fost încheiate convenţii de practică pentru studenţii de anul III
(specializarea Exploatări forestiere) pentru practica anuală de la disciplina de Utilaje pentru
construcţii, cu S.C. Recon S.A. şi au fost realizate deplasări şi la Direcţia de Drumuri Naţionale.

Perioada

23 iunie 2012 – 1 noiembrie 2012

Instituţia

S.C. Total Post Mail Services S.R.L.

Funcţia

Dispecer poştal

Atribuţii

Coordonarea tuturor activităţilor desfăşurate în dispeceratul din Câmpulung Muscel (judeţul Argeş),
ceea ce presupunea primirea, sortarea şi distribuirea corespondenţei către cei 8 poştaşi aflaţi în
subordine, organizarea activităţilor astfel încât corespondenţa să ajungă la destinatari în cel mai scurt
timp, preluarea corespondenţei de la instituţiile din Câmpulung Muscel, introducerea lor în sistemul
informatic, generarea confirmărilor de primire ce se ataşau pe plicuri, sortarea şi transmiterea
corespondenţei către celelalte dispecerate din ţară.
Efectuarea controalelor zilnice în teren, verificarea modului de lucru al poştaşilor şi interacţionarea cu
destinatarii corespondenţei astfel încât să fie depistate eventualele probleme şi să poată fi remediate
în timp util.

Perioada

1 octombrie 2011 – februarie 2012

Instituţia

Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere

Funcţia

Cadru didactic asociat

Atribuţii

Predarea orele de laborator la disciplinele Utilaje pentru construcţii şi Drumuri forestiere II.

Educaţie şi formare
Perioada
Diploma obţinută
Numele instituţiei de învăţământ
Discipline / Module studiate

31 ianuarie – 25 aprilie 2017 – cursuri de limba engleză
Certificat de absolvire, cu nota 975
Universitatea Transilvania din Braşov – Centrul de Limbi Străine
Nivel începători
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Perioada
Diploma obţinută
Numele instituţiei de învăţământ
Discipline / Module studiate

Perioada
Numele instituţiei de învăţământ
Statut

4 – 6 aprilie 2016 – workshop privind „Dezvoltarea abilităţilor de predare – evaluare ale cadrelor
didactice tinere”
Certificat de absolvire
Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Psihologie şi știinţele educaţiei
Adaptarea studenţilor de anul I la cerinţele academice
Strategii de elaborare a suportului de curs şi a materialelor pentru studenţi
Optimizarea strategiilor de învăţare la studenţi
15 aprilie 2014 – 14 octombrie 2015
Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere
Post-doctorand – Beneficiar al proiectului Burse post-doctorale pentru dezvoltare durabila
POSTDOC-DD, ID59323.

Atribuţii

Realizarea unor cercetări privind stabilitatea arborilor din localităţi prin utilizarea unui instrument
modern de determinare, pe cale nedistructivă, a neomogenităţilor interne ale lemnului (tomograful
sonor Arbotom), publicarea de articole, elaborarea şi susţinerea unui raport de cercetare ştiinţifică

Realizări

Rezultatele obţinute în urma cercetărilor desfăşurate au fost diseminate prin lucrări susţinute la
conferinţe internaţionale şi publicarea de articole, dintre care două Proceedings ISI, precum şi prin
elaborarea raportului de cercetare, care a fost susţinut în Departamentul de cercetare în data de
16.10.2015.

Perioada

19 – 28 februarie 2013

Numele şi tipul instituţiei
Statut
Atribuţii
Perioada
Diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Diplomă obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Diplomă obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

S.C. Tannex Wood Industry S.R.L.
Practică
Activităţi de măsurare / verificare, atât în pădure, cât şi în depozitul de materie primă a materialului
lemnos achiziţionat de firmă în vederea prelucrării în cherestea.
1 octombrie 2011 – februarie 2012 – Modul psiho-pedagogic postuniversitar
Diplomă de absolvire nivelul II
Universitatea Transilvania din Braşov – Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
Principala disciplină studiată a fost: Didactica.
Competenţe dobândite: capacitatea de a organiza activitatea pe parcursul semestrului / anului
universitar.
Nivelul II – care permite predarea la clasele XI, XII şi la facultate
1 octombrie 2010 – martie 2011 – Modul psiho-pedagogic postuniversitar
Diplomă de absolvire nivelul I
Universitatea Transilvania din Braşov – Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
Principalele discipline studiate au fost: Psihologie educaţională, Pedagogie şi Didactică.
Competenţe dobândite: capacitatea de a organiza activitatea pe parcursul orei/semestrului/anului
şcolar, răbdare.
Nivelul I – care permite predarea la clasele V – X
1 octombrie 2009 – iulie 2011 – Studii postuniversitare de masterat
Diplomă de Master în Silvicultură
Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere
Principalele discipline studiate au fost: Comerţul lemnului şi Managementul calităţii.
Competenţe dobândite: capacitate de a lucra în echipă, capacitate de concentrare.
Master în domeniul „Tehnicilor şi tehnologiilor de exploatare şi transport a lemnului” – nota obţinută la
examenul de disertaţie este de 9,50.
24 – 25 iunie 2010
Diplomă de participare
Universitatea Transilvania din Braşov
Program naţional de training în autorat ştiinţific din cadrul proiectului „Doctoratul în şcoli de excelenţă
– Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică”
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Perioada
Diploma obţinută
Numele instituţiei de învăţământ
Statut
Realizări

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţională
Perioada
Diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţională
Perioada
Diplomă obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

1 octombrie 2008 – 30 septembrie 2011 – Studii doctorale (doctorat cu frecvenţă)
Diploma de doctor în domeniul fundamental Ştiinţe Agricole şi Silvice, domeniul Silvicultură – aprobată
prin Ordinul Ministrului 6697 din 21.12.2011.
Universitatea Transilvania din Braşov – instituţie de stat
Doctorandă cu frecvenţă – Beneficiar al proiectului Studii doctorale pentru dezvoltare durabila
(SD-DD), POSDRU/6/1.5/S/6.
În urma celor 3 ani de cercetare a fost elaborată teza de doctorat (Cercetări privind calitatea arborilor
pe picior din localităţi, parcuri şi aliniamente stradale) şi au fost publicate 7 articole în volume de
specialitate.
Doctor în Silvicultură
26 februarie 2007 – 5 iulie 2007
Certificat de absolvire cu nota de 10.
S.C. Hilda S.R.L.
Contabil. Contabilitate primară
20 decembrie 2006 – 4 aprilie 2007
Certificat de absolvire cu nota de 9,90.
S.C. Hilda S.R.L.
Inspector Resurse Umane
1 octombrie 2003 – iulie 2008
Diplomă de inginer diplomat
Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Principalele discipline studiate au fost: Dendrologie; Botanică; Împăduriri; Silvicultură; Amenajarea
pădurilor; Exploatarea pădurilor; Produse forestiere; Biochimie; Topografie; Biostatistică; Ecologie;
Amenajarea spaţiilor verzi şi alte discipline cu specific silvic.
Competenţe dobândite: capacitate de a lucra în echipă, capacitate de concentrare.

Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţională

Inginer diplomat – nota obţinută la examenul de licenţă este de 9,48, iar media anilor de studiu este
8,10.

Perioada
Diplomă obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

septembrie 1999 – iunie 2003
Diplomă de Bacalaureat
Liceul Teoretic „Dan Barbilian” – Câmpulung Muscel, judeţul Argeş

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Principalele discipline studiate au fost: Matematică, Informatică, Limba şi literatura română, Biologie,
Chimie, Istorie şi Geografie.
Competenţe dobândite: capacitate de sinteză a informaţiilor şi centrarea pe rezultate.

Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţională

Studii liceale absolvite cu media de la Bacalaureat – 7,86 şi media generală a anilor de studii – 9,40
(clasa a IX-a – 8,97; clasa a X-a – 9,53; clasa a XI-a – 9,46 şi clasa a XII-a – 9,64).

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine
Autoevaluare
Nivel
Limba
Limba

Română

1 – engleză, 2 - franceză
Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discursuri orale

Exprimare scrisă

1

Mediu

1

Mediu

1

Mediu

1

Mediu

1

Mediu

2

Mediu

2

Mediu

2

Începător

2

Începător

2

Începător
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

În contextul în care am finalizat proiectele de cercetare, corespunzătoare tezei de doctorat şi postdoctoratului, în perioada stabilită în contract (3 ani, respectiv 18 luni), consider că mi-am dezvoltat
capacitatea de organizare a timpului de lucru şi a activităţilor, astfel încât scopul propus să fie atins la
termen.
Bune aptitudini şi competenţe organizatorice dovedite cu ocazia organizării de workshop-uri
aferente contractelor de cercetare ştiinţifică derulate între Universitatea Transilvania din Braşov şi
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, la care am participat fie în calitate de membru în echipa
proiectului, fie în calitate de director.
De asemenea, menţionez că datorită acestor aptitudini am organizat, în data de 14 aprilie 2016, o
vizită a unui grup de 8 persoane care au făcut parte din programul Erasmus+ (Programme KA1 –
Learning Mobility of Individuals – Adult education staff mobility), care au dorit să vizite şi să afle mai
multe despre Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere din Braşov şi despre domeniul silvic.
Precizez că această activitate a fost solicitată de colegii noştri de la Departamentul de Tehnologia
Construcţiilor de Maşini.
Membru în echipa de organizare a simpozioanelor internaţionale „Forest and Sustainable
Development”, edițiile 2016 și 2018, cu responsabilităţi în conceperea şi redactarea programului
simpozionului (pe secţiuni), actualizarea şi editarea listei de participanţi, editarea ecusoanelor pentru
toţi participanţii la simpozion, conceperea şi redactarea cărţii cu abstractele lucrărilor. De asemenea,
centralizarea articolelor de la responsabilii secţiunilor, verificarea corespondenţei dintre sursele
bibliografice citate în text şi cele de la referinţe, verificarea citării în text şi a numerotării figurilor,
tabelelor şi formulelor, verificarea încadrării articolelor în template, realizarea proceedings-ului
simpozionului şi corespondenţa cu editura.
În plus, am participat activ la organizarea conferinţei internaţioale FORMEC 2017 (25-29
septembrie 2017), cu ocazia aniversării a 50 de ani de la prima ediţie.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Cunoaşterea şi însuşirea modului de utilizare a tomografului sonor Arbotom, precum şi a modului de
interpretare a imaginilor reconstruite pe baza vitezelor aparente, ca urmare a derulării programului
post-doctorat.
Cunoaşterea aparaturii de laborator de la disciplinele de Drumuri forestiere II (aparat Cassagrande,
conul lui Vasiliev, aparat Proctor manual, etuvă, balanţă analitică şi electronică, maşina Deval,
ciocanul Föppl, aparat cu acele Le Chatelier, aparat Vicat, penetrometrul Richardson, aparat inel şi
bilă, aparat Frass) şi Ergonomie (aparatul Douglas Holdane; cronometru, reacţiometru, aparat suport
încrucişat, fuziometru, PR-metru, aparat ED-1 şi ED-2, tahistoscop, stabilometru, anemometru cu
cupe), atât în ceea ce priveşte modul de lucru, cât şi interpretarea rezultatelor obţinute.
Manevrarea ferăstrăului mecanic, schimbarea lanţului şi a lamei, întinderea lanţului, alimentarea cu
benzină / ulei – aptitudini dobândite în cadrul orelor de pregătire pentru cele două concursuri
internaţionale la care am participat în Republica Cehă, în 21-26.04.2008 şi 13-18.04.2009.

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Competenţe foarte bune de utilizare a calculatorului – posed atestat profesional pentru utilizarea
calculatorului, obţinut în luna mai 2003 cu nota 10. În plus, activităţile desfăşurate ca urmare a
suplinirii editorului Seriei II a Buletinului Universităţii Transilvania din Braşov au impus utilizarea
exclusivă a calculatorului, atât pentru corespondenţa cu autorii (români şi străini) şi ceilalţi editori ai
seriei, respectiv personalul de la editură, cât şi pentru rearanjarea articolelor în acord cu template-ul
specific şi căutarea unor informaţii suplimentare referitoare la sursele bibliografice menţionate în
articole.
Competenţe foarte bune de tastare şi de utilizare a imprimantei, scanner-ului şi xerox-ului.
Buna desfăşurare a activităţilor cu studenţii, din postura de cadru didactic, a necesitat şi elaborarea de
prezentări PowerPoint, de grafice, tabele şi alte materiale folosite în cadrul orelor de curs / laborator,
precum şi descărcarea unor filmuleţe de pe internet astfel încât partea teoretică să poată fi fixată prin
exemple.
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Alte competenţe şi aptitudini

Persoană organizată, punctuală, sociabilă, capabilă de a lucra singură sau în echipă, atentă la detalii,
cu capacitate de concentrare foarte bună şi focusare spre scopul urmărit. De asemenea, doresc să
subliniez faptul că redactez materiale cu uşurinţă şi corect din punct de vedere gramatical.
Fiind o fire sociabilă şi foarte muncitoare, am ajuns să am relaţii foarte bune cu cadrele didactice
şi/sau cercetare din interiorul şi din afara universităţii şi chiar să colaborăm pentru lucrări, proiecte de
cercetare sau deplasări.
Ca o recunoaştere a activităţii desfăşurate, în data de 19 iulie 2016 am fost solicitată de Liceul
Tehnologic „Dr. Nicolae Rucăreanu” să fac parte, ca monitor de calitate, din comisia pentru
Examenul de Certificare a Competenţelor Profesionale – Nivelul 5.

Permis(e) de conducere

Categoria B din decembrie 2004.

Deplasări în străinătate
Perioada / Locul deplasării
Instituţia / Instituţiile organizatoare
Scopul deplasării

Perioada / Locul deplasării

4 – 11 decembrie 2017, Beijing, China
Chinese Academy of Forestry
Discuții pe teme de interes comun, cu scopul îmbunătățirii cooperării între universități și cunoașterea
condițiilor specifice de creștere și dezvoltare a speciei Paulownia (Non-timber Forestry Research
Center of CAF - Zhengzhou), precum și a modalităților de valorificare superioară a lemnului provenit
din astfel de culturi.
19 iunie – 2 iulie 2017, Padova, Italia

Instituţia / Instituţiile organizatoare Dipartimento Territorio e Sistemi agro-forestali
Scopul deplasării
Perioada / Locul deplasării
Instituţia / Instituţiile organizatoare

Scopul deplasării
Perioada
Instituţia / Instituţiile organizatoare
Scopul deplasării
Perioada
Instituţia / Instituţiile organizatoare
Scopul deplasării

Schimb de experiență.
20 – 31 iulie 2009, Freiburg, Germania
Institute of Silviculture, Albert-Ludwigs University, Feiburg, Germany
Laboratory of Forest Botany and Geobotany, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Faculty of Silviculture and Forest Engineering, Transilvania University of Braşov, Romania
Şcoală de vară „Site classification of European forest” organizată în cadrul programului Life-Long
Learning – Intensive Program (ERASMUS)
13 – 18 aprilie 2009, Brno, Republica Cehă
Spolek Posluchačů, Fakulty Lesnické a Dřevařské – Mendelovy Zemědělské a Lesnické Univerzity
The 23rd International Forestry Competition – Forestry Versatility.
21 – 26 aprilie 2008, Brno, Republica Cehă
Spolek Posluchačů, Fakulty Lesnické a Dřevařské – Mendelovy Zemědělské a Lesnické Univerzity
The 22rd International Forestry Competition – Forestry Versatility.
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Informaţii suplimentare

În perioada de doctorat şi în anii care au urmat am continuat să public articole în diverse reviste de
specialitate, atât din ţară, cât şi din străinătate, şi să particip la contractele de cercetare ştiinţifică
derulate, fie ca membru în colectiv, fie ca director. Astfel că, activitatea ştiinţifică se concretizează
prin:
43 articole publicate, dintre care: 8 – ISI (4 în zona roşie: IF = 1,425 şi SCI – 1,810) și 6 –
Proceedings ISI); 20 articole indexate BDI, 2 articole B+ și 7 alte articole;
21 articole susţinute la conferinţe internaţionale;
2 cărţi publicate, în calitate de coautor;
1 îndrumar de laborator publicat, în calitate de prim autor;
1 propunere de brevet de invenţie;
6 contracte de cercetare ştiinţifică încheiate între Universitatea Transilvania din Braşov şi
Regia Naţională a Pădurilor, dintre care 4 finalizate [la două – membru în colectiv (2013 – 2014,
în valoare de 150.000 lei), și la alte două director de contract pe anul 2015 (valoare contract –
200.000 lei) și 2017 – valoare 50.000 lei] şi 2 în derulare (director de contract la ambele –
valoare totală 50.000 + 150.000 lei);
1 propunere PED în competiția 2016 (PN-III-P2-2.1-PD-2016), în calitate de director de
proiect. Propunerea este un parteneriat între Universitatea Transilvania din Braşov, în calitate de
coordonator al proiectului (valoare – 300.000 lei), şi Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare
„Marin Drăcea”, în calitate de partener (valoare – 300.000 lei);
2 propuneri proiecte TE în competiția 2019, una în calitate de director (PN-III-P1-1.1-TE2019-1738), iar cealaltă ca membru în echipă (PN-III-P1-1.1-TE-2019-0989);
25 proiecte de diplomă coordonate și susținute (2017 – 8; 2018 – 9; 2019 – 8);
8 lucrări de disertație coordonate și susținute (2018 – 1; 2019 – 6; 2020 – 1);
Secretar în Comisiile de licență (iulie 2017 – februarie 2018: Licență Silvicultură; iulie 2019 –
februarie 2020 – Licență Cadastru) și disertație (iunie 2018 – februarie 2019: Management și
Sisteme Tehnice în Exploatări Forestiere M.S.T.E.F.);
Membru supleant în Comisiile de disertație (iulie 2019 – februarie 2020: Management și
Sisteme Tehnice în Exploatări Forestiere M.S.T.E.F.);
Responsabil de practica de împăduriri la anul III, specializarea Exploatări forestiere (2017 și
2019 – R.P.L.P. Kronsatdt R.A);
Responsabil de practică de studii pentru strudenții de anul IV, specializările Exploatări
Forestiere și Cinegetică, în perioada 7 – 11 mai 2018, la D.S. Brăila și D.S. Tulcea (am
supravegheat 38 de studenți).
-

-

-

Braşov,
17.02.2021

Votată ca cel mai bun cadru didactic de către Promoțiile 2018 și 2019, ocupând locul I pe
Departamenul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre;
Membru în cadru Comisiei pentru efectuarea inspecțiilor specifice și susținerea lucrărilor
metodico-științifice în vederea acordării gradului didactic I în învățământ, Seria 2017 –
2019, Silvicultură, la Liceul Mihail Sadoveanu Borca, județul Neamț (11.04.2019), în calitate de
coordonator științific al lucrării ”Avantaje și dezavantaje ale portofoliului de evaluare în cadrul
modulului Măsurarea și exploatarea lemnului”, elaborată de doamna Petre I.Cătălina Ionela căs.
Lăpușneanu;
Președinte în cadru Comisiei pentru efectuarea inspecțiilor specifice și susținerea
lucrărilor metodico-științifice în vederea acordării gradului didactic I în învățământ, Seria
2017 – 2019, Silvicultură, la Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului Râmnicu Vâlcea,
județul Vâlcea (14.02.2019), pentru evaluarea lucrării ”Optimizarea Procesului de învățare prin
munca în echip. Proiect Topografic de execuție pentru o construcție din lemn”, elaborată de
domnul Răcășan C. Constantin Remus;
Președinte în cadru Comisiei pentru efectuarea inspecțiilor specifice și susținerea
lucrărilor metodico-științifice în vederea acordării gradului didactic I în învățământ, Seria
2018 – 2020, Silvicultură, la Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni, județul Alba (27.02.2020) pentru
evaluarea lucrării redactate de domnul Stan I.Dan-Mihai.
şef lucrări dr. ing. Elena Camelia MUŞAT
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