
Curriculum vitae Stănescu Anca 
 

           
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass 

 

 
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Stănescu Anca 

Adresă(e) Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 37, vila 4, ap.7, Bucureşti, România  
Telefon(oane) 021.269.20.27 Mobil: 0747.501.202  

Fax(uri)  
E-mail(uri) anca_stanescu2001@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 12.05.1958 
  

Sex Feminin  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

 
Perioada 

 
1.10.2008 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri, îndrumare lucrări practice, lucrări de verificare a cunoştinţelor şi proiecte de diplomă, 

membră în comisiile pentru examene şi referate de doctorat 
Numele şi adresa angajatorului 

  
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Horticultură – 
Specializarea Peisagistică 
Învăţământ  

 
Perioada 

 
1.10.2001 – 1.10.2008 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri, lucrări practice, lucrări de verificare a cunoştinţelor şi proiecte de diplomă, îndrumare 

practică 
             Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Horticultură 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică 

 
Perioada 

 
1.10.1998 – 1.10.2001 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat în regim de cumul 
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri, lucrări practice, proiectare 

             Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Horticultură 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

 
Perioada 

 
1.02.1988 – 1.10.2001 

                     Funcţia sau postul ocupat Arhitect proiectant 
    Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare în domeniul amenajării spaţiilor verzi urbane 
             Numele şi adresa angajatorulu Institutul „Proiect Bucureşti” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de proiectare - cercetare în domeniul peisagisticii urbane 
 

Perioada 
 
1.02.1985 – 01.02.1988 

                     Funcţia sau postul ocupat Arhitect proiectant- arhitect stagiar 
    Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare  
             Numele şi adresa angajatorulu   Centrul judeţean de proiectare Slobozia - Ialomiţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare arhitectură şi spaţii verzi urbane 
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Educaţie şi formare 

 

                                              
 

  Perioada 

 
 
decembrie 2000 – decembrie 2006  

                 Calificarea/diploma obţinută Doctor arhitect 
            Disciplinele principale studiate/ Arhitectură, Urbanism, Peisagistică- spaţii verzi urbane şi periurbane  
    competenţe profesionale dobândite  Proiectare- cercetare în domeniul peisagisticii urbane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” -  Bucureşti 
                             furnizorul de formare  

      Nivelul în clasificarea naţională  
sau internaţională 

Studii doctorale cu durata de 6 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani 

 
Perioada 

 
octombrie 1979 - iunie 1985 

                 Calificarea/diploma obţinută Arhitect diplomat 
            Disciplinele principale studiate/ Arhitectură, Urbanism, Design 
    competenţe profesionale dobândite Arhitectură şi urbanism 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” -  Bucureşti 
                             furnizorul de formare  

      Nivelul în clasificarea naţională  
sau internaţională 

Diplomă recunoscută pe plan european 
Nivel ISCED - 5A  

 
Perioada 

 
septembrie 1973 - iunie 1978 

                 Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
            Disciplinele principale studiate/  
    competenţe profesionale dobândite  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ Liceul de Arhitectură, Sistematizare şi Construcţii- Bucureşti 
                             furnizorul de formare  

      Nivelul în clasificarea naţională  
sau internaţională 

Nivel ISCED - 3A  
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2  

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2  

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză    
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utuilizator 
independent 

A2  
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

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

Competenţe  
şi abilităţi sociale 

Obiectivitate, exigenţă şi rigoare, spirit de echipă,  
obţinute prin activitatea de proiectare şi prin cea  didactică 

  

Competenţe  
şi aptitudini organizatorice 

Bun organizator, capacitate ridicată de analiză şi sinteză 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea aparaturii de birou, MS Office, Internet  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows, Microsoft Word, Power Point, Excel, Adobe Photoshop 

  

Competenţe şi aptitudini artistice 1. aptitudini artistice - pictură, design, obiect  
2. experienţă în activitatea de proiectare de arhitectură şi urbanism  
(membru al Uniunii Arhitecţilor din România), 
3. membru fondator al Asociaţiei Peisagistilor din România- filiala Bucureşti 

  

Alte competenţe şi aptitudini Comunicare, îndrumare, cercetare şi experitză în domeniul peisagisticii urbane contemporane  
  

Permis(e) de conducere Categoria B, 1987. 
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Informaţii suplimentare 
Cărţi publicate ca unic autor 

 
1. Stănescu Anca - „Aspecte ecologice ale calităţii spaţiilor verzi - implicaţii în peisagistica urbană”, 
Editura Amand AE dit (acreditată CNCSIS), Bucureşti 2008. ISBN 978-973-88576-2-9 
 
2. Stănescu Anca - „Peisagistică urbană” vol. I, Editura PRINTECH (acreditată CNCSIS), Bucureşti 
2008. ISBN 978-973-718-930-1 

 
 
Lucrări ştiinţifice publicate 

- Nr. total  18 

- Listă cuprinzând maxim 5 lucrări reprezentative 
Stănescu Anca - „The Urban Forest- Actual Integration Concept of Approaching the Problem of the Urban 
Green Space”. Buletinul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca - seria 
Agricultură/Horticultură, vol. 64/2007, cotaţie „B+” cod CNCSIS 485 
 
 
Stănescu Anca, Cocioabă Suzana - „The Square as an Urban Green Entity between the Present and 
the Future”. Analele Universităţii din Craiova, seria Biologie, Horticultură, Tehnica prelucrării produselor 
agricole şi Ingineria mediului. Vol. XII (XLVIII) - 2007, cotaţie „B” cod CNCSIS 175 
 
Stănescu Anca - „Analysis of the Functional, Aesthetic and ecological Deficiencies of the Area 
Surrounding Văcăreşti Lake of Bucharest”. Lucrări Ştiinţifice, seria B, Horticultură USAMV Bucureşti, 
2005. ISBN 973-7753-18-6, cotaţie „B” cod CNCSIS 846 
  
Stănescu Anca - „The Optimization of the Quality of the Public Green Space System in District IV- 
Bucharest”. Lucrări Ştiinţifice, seria B-LI-2008, Horticultură USAMV Bucureşti, 2008. ISBN 978-973-7753-
77-9, cotaţie „B” cod CNCSIS 846 

Stănescu Anca, Stănescu Ana-Maria – - „Re-conversion of Agricultural Lands in the West Area of 
Ploieşti City”. Simpozion ştiinţific ECLAS – Istanbul 2010, cotaţie A 

 
Proiecte educaţionale şi de cercetare ştiinţifică (naţionale şi internaţionale)  

- Nr. total ca director/responsabil de proiect 2 

- Nr. total ca membru în echipa de implementare a proiectului 5 

- Listă cuprinzând maxim 5 proiecte coordonate: 
Grant nr. 33378-cod CNCSIS 1664 „ Studii privind perfecţionarea metodelor de analiză şi evaluare a 
siturilor de interes peisagistic din localităţi şi din afara localităţilor” – membru al echipei de cercetare 
Contract CEEX 48/2005 ARBOOR „Biotehnologii avansate de micromultiplicare, conservare şi selecţie 
somaclonală a arborilor şi arbuştilor ornamentali pentru reabilitare peisagistică” – cercetător 
Contract cercetare - dezvoltare nr.6P/2007 „Producerea unor specii forestiere ornamentale de interes 
deosebit prin altoire, la Pepiniera ICAS Ştefăneşti - cercetător 
Contract cercetare-dezvoltare nr.9P/2007 „Producerea unor specii forestiere ornamentale de interes 
deosebit din butaşi şi seminţe, în sera ICAS Ştefăneşti - cercetător 
Contract de cercetare – proiectare nr. 7701/04.12.2009 “Parc Municipal Vest, Ploieşti” – director de 
proiect 
Contract de cercetare – proiectare nr. 1199/01.04.2010 “Studiu de prefezabilitate privind Amenajarea 
peisagistică în vederea creşterii valorii social-recreative a Pădurii I.C.A.S. Ştefăneşti” 
 
 
 
Proiecte de specialitate în domeniul amenajǎrilor peisagere 

●Studiu (3 variante) Parcul Văcăreşti din Bucureşti; 
●Complex medical „CHRISTIANA”- Bucureşti; 
●Centrul Comercial Internaţional Bucureşti- CCIB- Hotel SOFITEL şi ansamblul rezidenţial 
Şos. Nordului; 
●Hotel în oraşul Astrahan (FEDERAŢIA RUSĂ)- amenajări exterioare şi interioare; 
●Modernizare Complex „CINA”- Bucureşti – amenajǎri exterioare; 
●Studiu privind „Îmbunătăţirea sistemului de spaţii verzi şi al spaţiilor de joacă pentru copii în 
oraşul Bucureşti”; 
●Modernizarea de artere din Bucureşti: B-dul Expoziţiei, B-dul G. Coşbuc, Calea 13 
Septembrie, Calea Plevnei; 
●Studiu privind extinderea şi amenajarea de spaţii plantate în sudul oraşului Bucureşti; 
●Numeroase grădini pentru locuinţe particulare în Bucureşti şi în localtăţile: Snagov, Otopeni, 
Scroviştea, Baloteşti, Izvorani, Breaza. 
●Extindere Parc Municipal Piteşti  
●Studiu de fezabilitate Parc Municipal Vest Ploieşti 
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Proiecte de specialitate în domeniul amenajǎrilor peisagere 
●Studiu (3 variante) Parcul Văcăreşti din Bucureşti; 
●Complex medical „CHRISTIANA”- Bucureşti; 
●Centrul Comercial Internaţional Bucureşti- CCIB- Hotel SOFITEL şi ansamblul rezidenţial 
Şos. Nordului; 
●Hotel în oraşul Astrahan (FEDERAŢIA RUSĂ)- amenajări exterioare şi interioare; 
●Modernizare Complex „CINA”- Bucureşti – amenajǎri exterioare; 
●Studiu privind „Îmbunătăţirea sistemului de spaţii verzi şi al spaţiilor de joacă pentru copii în 
oraşul Bucureşti”; 
●Modernizarea de artere din Bucureşti: B-dul Expoziţiei, B-dul G. Coşbuc, Calea 13 
Septembrie, Calea Plevnei; 
●Studiu privind extinderea şi amenajarea de spaţii plantate în sudul oraşului Bucureşti; 
●Numeroase grădini pentru locuinţe particulare în Bucureşti şi în localtăţile: Snagov, Otopeni, 
Scroviştea, Baloteşti, Izvorani, Breaza. 
●Extindere Parc Municipal Piteşti  
●Studiu de fezabilitate Parc Municipal Vest Ploieşti 

 Studiu privind Amenajarea peisagistică în vederea creşterii valorii social-recreative a Pădurii 
I.C.A.S. Ştefăneşti 
 

Membru al asociaţiilor profesionale:  
Membră a Uniunii Arhitecţilor din România 
Membră a Asociaţiei Peisagiştilor din România 
Membră a ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) 
Membră în cadrul proiectului european ERASMUS - Le Notre (Landscape Education: New Opportunities 
for Teaching and Research in Europe) iniţiat şi coordonat de ECLAS - Consiliul European al Şcolilor de 
Peisagistică, din anul 2003 
 
Membru în comisiile de examene şi referate doctorale 2010-2011 
Referent oficial în comisia de susţinere doctorat – martie 2011 

 
 
 

Alte menţiuni: Referinte se pot obtine de la urmatoarele persoane:  
Prof. univ. dr. Iliescu Ana-Felicia – tel.: 0745.75.39.53.  
Prof. univ. dr. Stănică Florin – tel.: 0722.64.17.95.  
Prof. univ. dr. Toma Florin – tel.: 0721.04.54.66.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Data completării 

 
 

        14.09.2011 

 

 


