Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE

Zlătaru Camelia-Georgia

ZLĂTARU Camelia Georgia
Institutul de Fizică Atomică (IFA), Str. Atomiștilor nr. 407, Măgurele, jud. Ilfov, 077125
(România)
021.457.44.93; 031.710.15.54, 021.457.44.56 (Fax)
c.zlataru@ifa-mg.ro

Sexul F | Data nașterii 01/07/1977 | Naționalitatea Româna

EXPERIENȚĂ
PROFESIONALĂ
August 2017 - prezent

Șef Centrul de informare științifică și tehnologică
Institutul de Fizică Atomică (IFA), Măgurele-București (www.ifa-mg.ro)
▪ organizarea de acțiuni pentru valorificarea rezultatelor cercetării științifice din domeniu și
facilitarea transferului tehnologic;
▪ diseminarea și promovarea realizărilor științifice și cunoștințelor de specialitate la nivel
național se internațional;
▪ sprijină institutele de cercetare şi centrele de cercetare științifică din învățământul de profil în
realizarea şi dezvoltarea activității şi a parteneriatelor;
▪ organizarea de manifestări științifice şi expoziționale, interne și internaționale;
▪ asigură organizarea seminariilor IFA;
▪ menține şi dezvoltă pagina web a institutului;
▪ editează cărți, reviste şi alte materiale promoționale.
▪ organizarea de activități de popularizare a științei în cadrul evenimentelor Școala Altfel și
Noaptea Cercetătorilor.
Cercetare Dezvoltare Inovare

Ianuarie 2009 - prezent

Freelance DTP operator
PGR IMPEX 2000 http://www.pgrimpex.com/
▪ activități grafice si editoriale
▪ responsabilă de toate aspectele implicate de editarea materialelor traduse de interpreții și
traducătorii autorizați
▪ așezarea în pagină a textului și prelucrarea imaginilor
▪ implementarea corecturilor autorului și apoi pregătirea pentru tipar
▪ programele utilizate sunt Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Photoshop,
Illustrator, Adobe Acrobat, InDesign, AutoCad.
▪ estimarea și gestionarea eficientă a timpului de execuție pentru proiecte și pregătirea
echipei.
SOCIETATE DE INGINERIE SI SERVICII TEHNICE

Ianuarie 2011 - August 2013

Freelance DTP operator
DAT FRANCE http://www.datfrance.com/
▪ Pregătirea fișierelor pentru traducere
▪ Realizarea DTP folosind mai multe aplicații
▪ Verificarea layout-ului final al fișierelor

Freelance DTP operator
SOFTWIN http://www.softwin.ro/
▪ Conversie reviste/ouvrages in limba franceza, din format tipărit în format electronic.
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Curriculum Vitae
Mai 2008- Decembrie 2009

Zlătaru Camelia-Georgia

Analist Credit
BANCA TRANSILVANIA http://www.bancatransilvania.ro/
▪ inițierea întreținerea și dezvoltarea relației cu clienții retail, sub aspectul analizei de credit.
▪ colectarea documentației, analizarea, propunerea spre aprobare și monitorizarea creditelor
retail.
▪ efectuarea analizei specifice și propunerea în vederea acordării creditelor retail și inițierea
demersurilor necesare pentru obținerea în timp optim a rezoluțiilor de la comitetele
competente în aprobare.
▪ cunoașterea normelor și procedurilor interne de creditare retail.
▪ cunoașterea aplicațiilor și fluxurilor interne de analiza a creditelor retail.
▪ efectuarea analizei specifice și propunerea în vederea acordării creditelor.
▪ atingerea țintelor de buget, alături de ceilalți membri ai echipei.
▪ respectarea confidențialității reglementarilor interne conform prevederilor legale privind
secretul bancar.
FINANȚE BĂNCI

Noiembrie 2004- Mai 2008

Coordonator Proiecte
PERMISUL EUROPEAN DE CONDUCERE A CALCULATORULUI - www.ecdl.org.ro

▪ Responsabil de Marketing pe produs pentru Certificarea WebStarter;
▪ Creșterea gradului de cunoaștere în piața pentru brandurile ECDL ROMANIA;
▪ Analiza piața / cercetare piața interna și internaționala;
▪ Promovare produs;
▪ Concepere materiale prezentare produs;
▪ Coordonarea activităților de corectare;
▪ Coordonarea responsabililor regionali ECDL;
▪ Gestionarea și optimizarea sistemului de administrare on-line;
▪ Menținerea unei relații de lucru optime cu centrele acreditate;
▪ Menținerea unei relații de lucru optime cu colaboratorii;
▪ Stabilirea procedurilor de lucru pentru activitățile departamentului in baza procedurilor ECDL;
▪ Asigurarea calității procesului de testare;
▪ Administrare site;
▪ Evaluare si administrare aplicații de testare automata;
▪ Acreditare suporturi de curs;
▪ Elaborarea si adaptarea documentației necesare noilor produse;
▪ Activități de secretariat.
Software/Tehnologii
Iulie 2001- Noiembrie 2004

Referent informatică
Departamentul de Învățământ la Distanță, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI – www.credis.ro
▪ Planificarea tutorialelor si a laboratoarelor in conformitate cu programa analitica;
▪ Realizarea machetelor cu planurile de învățământ aferente Colegiului de Tehnologii Asistate
de Calculator;
▪ Realizarea CD - urilor cu materialele de studiu;
▪ Realizarea, implementarea si actualizarea testelor on-line pe portalul universității
http://portal.credis.ro/ ;
▪ Activități de organizare si consiliere.
▪ Tehnoredactare computerizată;
▪ Lucrul cu programe de grafică și paginare; crearea machetelor și pregătirea lor pentru tipar;
▪ Concepții grafica publicitara, crearea de coperți; crearea de printuri care pot include ilustrații,
computer art, fotografii;
▪ Instructor ș examinator acreditat ECDL;
▪ Tutoriale pentru utilizatorii de computere;
▪ Predare cursuri Operare PC la Facultatea de Biologie si la Facultatea de Pedagogie din
cadrul Universității din București;
Educație/Traning
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Zlătaru Camelia-Georgia

Curriculum Vitae
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Oct 2001 – Iunie 2003

Masterat în Fizica Atmosferei si a Pământului
Universitatea din București Facultatea de Fizica
▪ Materii studiate: Fizica sistemului climatic; Fizica stratului limita, Magnetism terestru, Fizica
norilor si precipitațiilor, Interacția atmosfera - ocean, Metode de prevedere a vremii, Fizica
litosferei, Electricitatea si radioactivitatea atmosferei
▪ Lucrare de disertație cu titlul: Modelarea procesului de epurare a apelor reziduale
(Coordonator Științific: Prof. Dr. Lucian Georgescu)

Oct 1997 – Iunie 2001

Diploma de licență - Fizica Atmosferei si a Pământului

Universitatea din București Facultatea de Fizica
▪ Materii studiate: Analiza Matematica, Chimie Generala, Algebra si Geometrie, Mecanică
fizica si acustica Electricitate si Magnetism, Limba Engleza, Sport, Mecanică analitică,
Moleculară, Electronică, Optică și laseri, Electrodinamică și teoria relativității, Bazele fizicii
atomice și nucleare, Mecanică cuantică, Fizica atomului și a moleculei, Dispozitive și circuite
electrice, Termodinamica și fizica statistică, Pedagogie, Introducere în astronomie și
astrofizică, Fizica atmosferei și poluarea aerului, Fizica stării solide, Spectroscopie și Laseri,
Istoria Fizicii, Fizica sistemelor parțial ordonate, Structura și termodinamica atmosferei,
Dinamica atmosferei, Seismologie.
COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

Engleza

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

C1

B1

SCRIERE

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B1

B1

B1

Intermediate 3b
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

UTILIZATOR
EXPERIMENTAT

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

UTILIZATOR
UTILIZATOR
UTILIZATOR
UTILIZATOR
INDEPENDENT EXPERIMENTAT INDEPENDENT EXPERIMENTAT

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Scrieţi denumirea certificatului.

Cunoștințe informatice:
▪ o bună stăpânire a programelor, procesor de text, calcul tabelar, prezentări;
▪ o bună stăpânire a programelor software Windows;
▪ bune cunoștințe de editare foto-video și proiectare: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat
Profesional, Adobe InDesign, Adobe Ilustrator, Autocad.
▪ bune cunoștințe de web design.
▪ bune cunoștințe de rețele de calculatoare
Permis de conducere

Permis de conducere categoria:
B
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Curriculum Vitae

Zlătaru Camelia-Georgia

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Cursuri
Certificări

ECDL -European Computer Driving Licence include 7 examene:
1. Concepte de baza de Tehnologia Informației (IT),
2. Utilizarea fișierelor (Windows XP)
3. Procesare de text (MS Word)
4. Calcul tabelar (MS Excel)
5. Baze de date (MS Access)
6. Prezentări (MS PowerPoint)
7. Informație si comunicare (Microsoft Outlook si Internet Explorer)
ECDL – Word avansat
ECDL – Excel avansat
ECDL – Powerpoint avansat
Curs de tehnici de vânzare și interacționare cu clientul
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