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Curriculum vitae  

Europass  
 
 
 
 
 
 

Informaţii personale  
 

Nume / Prenume  Posner (Nenciu) / Cristina 

Telefon(oane) 0314356819 , 0753507540 

E-mail(uri) cristinanenciu@yahoo.com 

Locul de muncă actual   Studenta doctoranda a Scolii Doctorale de Geografie, Universitatea Bucuresti - Anul III 
Asistent de cercetare – Institutul de Antropologie 'Francisc I. Reiner' (1/2 de norma) 
Detalii despre post pe http://www.politicalecology.ro/posner.html 

    

Experienţa profesională 8 ani de experienta de lucru in cercetare, 7 ani de experienta de lucru in managementul fondului locativ social, 7 ani de 
experienta lucrand pentru trei organizatii nAon-guvernamentale, 2 ani de lucru in domeniul universitar, 2 ani de predare a 
geografiei, a culturii civice si educatiei pentru sanatate, participare la numeroase conferinte internationale si nationale, autor ori 
co-autor a 12 lucrari si rapoarte (de studii de impact asupra mediului) – mai jos sunt prezentate responsabilitatile si abilitatile 
care au fost necesare pentru fiecare pozitie 

  

Perioada mai 2003- octombrie 2010 

Functia sau postul ocupat Liderul echipei de implicare si dezvoltare a comunitatii 

Activitati si responsabilitati principale 1. Managementul caminelor culturale si a spatiilor comune (inclusiv spatii verzi, gradini) si facilitarea organizarii de activitati benefice 
comunitatilor  
2. Stabilirea asociatiilor de locatari si a organizatiilor comunitare pentru administrarea bunurilor consiliului local, oferirea de insruire 
si consultanta pentru preluarea unor functii cheie precum presedinte, secretar, administrator, etc; Monitorizarea alegerilor a 
intalnirilor lunare si anuale; 
3.  Aministrarea financiara a fondului departamentului spatiului locativ si monitorizarea bugetelor proiectelor finantate de consiliul 
local; aplicarea pentru fonduri din alte surse (UE, fundatii, etc)  
4.  Organizarea de evaluari ale asociatiilor de locatari si a organizatiilor comunitare care folosesc spatiile consiliului local si primesc 
fonduri de la autoritatea locala; 
5. Recrutarea si coordonarea activitatii functionarilor din subordine (Resident Participation Officers) 
6.  Organizearea cursurilor de instruire pentru managementul caminelor culturale, managementul asociatiilor, guvernare, dezvoltare 
durabila, atragere de fonduri, etc; 
7. Initiaza proiecte si sprijina grupuri (steering) de dezvoltare a proiectelor de dezvoltare durabila 

Numele si adresa angajatorului Lambeth Living ALMO – Counsiliul Local Lambeth 
Brixton Area Housing Office, Greenleaf Close, Tulse Hill Estate, London SW2 2HB, UK 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Administratia Publica Locala Lambeth– Departamentul de Management al Fondului Locativ  

Perioada decembrie 2001 – mai 2003 

 Functia sau postul ocupat Co-ordonator pentru Dezvoltarea Comunitatii Locale 

Activitati si responsabilitati principale 1. Consolideaza si extinde partneriatul Stockwell (SP) si coordoneaza proiecte de identificare a problemelor  minoritatilor etnice, 
refugiatilor, tinerilor, mame tinere (adolescente) si organizatiilor de volutariat locale prezentand rezultatele sub forma de 
rapoarte consiliului local Lambeth (unul din cele 33 de sectoare ale Londrei), dar si adunarii general si a comitetului Stockwell 
Partnership; 
2.  Produce un plan de actiune si lucreaza impreuna cu grupurile pentru a rezolva problemele identificate; Finantatorii fiind 
consiliul local Lambeth, Community Capital Foundation, Uniunea Europeana – ERDF (Urban II)  si ESF, Departamentul 
Ministerului de Interne (Home Office), Stockwell Single Regeneration Budget (Bugetul de Regenerare local) si altii;  
4. Strange fonduri, scrie propuneri de proiect, ofera training pe probleme priving managementul prioiectelor si ajuta partnerii 
Stockwell Partnership sa-si dezvolta planuri de afaceri, strategii, etc 
3. Cresterea implicarii minoritatilor etnice, a refugiatilor, a asociatiilor de locatari, a a grupurilor comunitare in programele de 
regenerare economica si de protectia mediului (Urban II European Union programme) organizate de  Stockwell Partnership si 
de consiliul local Lambeth; 
4.  Produce reviste, brosuri si mentine pagina de web  

Numele si adresa angajatorului Stockwell Partnership 
157 South Lambeth Road, London SW8 1XN, UK 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Parteneriat si Fundatie pentru Dezvoltarea Communitatii (Community Development Trust) 

Perioada decembrie 1999 – septembrie 2001 

Functia sau postul ocupat Asistent al Directorului Departamentului de Alumni 

Activitati si responsabilitati principale 1.  Co-ordoneaza producerea de reviste si corespondeaza cu cei peste 3000 de alumni  
2.  Creaza si mentine baza de date a celor 3000 de absolventi si cea a donorilor; 
3.  Organizeaza intalniri, reuniuni si evenimente de strangere de fonduri.  

Numele si adresa angajatorului Richmond, the American International University in London, 7-17 Ansdell Street 
London W8 5BN, UK 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Universitate - Invatamant superior 

Perioada februarie 1998 – septembrie 1998 

mailto:cristinanenciu@yahoo.com
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Functia sau postul ocupat Internship pe langa Co-ordonatorul Programului pentru ONG-uri 

Activitati si responsabilitati principale 1. Co-ordoneaza producerea revistei programului de mediu al Marii Negre in celel 6 limbi vorbite le Marea Neagra si mentinera 
bazei de date a ONG-urilor si co-ordoneaza organizarea Zilei Marii Negre; 
2. Organizarea unei expozitii mobile in cateva orase din cele 6 tari riverane Marii Negre 3. Initiaza proiecte regionale pentru reteau 
de ONG-uri. Exemplele includ: primul focus group, analiza SWOT si initierea unei strategii a ONG-urilor de mediu. Acest proiect a 
fost organizat in partenerial cu Counterpart International, SUA; 
4. Initieaza instruiri si schimburi de experiente – vizita de studiu a reprezentantilor ONG-urilor la Cheasepeak Bay Foundation in 
SUA. Pentru acest proiect am aplicat pentru fonduri de la Banca Mondiala si am co-ordonat o serie de instruiri si apoi selectia 
organizatiilor participante. 

Numele si adresa angajatorului United Nations Development Programme, Black Sea Environmental Project 
Dolmabahce Sarayi, II. Harekat Kosku, Besiktas, Istanbul, Turkey 80680 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Institutie internationala pentru protectia mediului Marii Negre 

Perioada decembrie 1994 – februarie 1998 

Functia sau postul ocupat Geolog – Asistent cercetare si Asistenta Reprezentantului National pentru ICZM  

Activitati si responsabilitati principale 1. Colectarea de probe si date de teren, inclusiv co-ordonarea echipei in ceea ce priveste munca de teren ori munca pe nava de 
cercetare ‚Steaua de Mare’; 
2. Dezvoltarea hartilor de suprafata si batimetrice si a studiilor de morfodinamica costiera;  
3. Colectarea informatiilor privind circulatia litorala, sedimentarea si curentii; 
4. Studiul granulometriei, provenientei si compozitiei nisipului; 
5. Mentinera bazei de date nationale privind eroziunea costiera, schimbarile costiere si efectele lucrarilor hidrologice si a 
digurilor asupra tarmului;  
6.Modelarea si prognozarea eroziunii costiere (Programare in Turbo-Pasca si Basic), a circulatiei sedimentelor si a dinamicii 
7. Aplicarea pentru fonduri de la Soros, EU - PHARE, UN – Fondul Global de Mediu  si Banca Mondiala pentru a crea o retea de 
management integrat al zonei costiere romanesti (ICZM) -intalniri si instruiri a reprezentantilor tuturor institutiilor reprezentative; 

8. Co-ordonarea publicarii primului raport de management integrat al Marii Negre care includea si o lista a proiectelor prioritare 
pentru finantare, proiecte care au fost apoi finantate; 
9. Implementarea unor studii de impact si a bilanturilor de mediu – exemple includ studiul de impact al exploatarii miniere Somova, 
studiul de impact al societatii Convex de depozitare si transport a minereurilor in Portul Constanta, etc. 
10. Publicarea de rapoarte de cercetare, lucrari si participarea la conferinte internationale si prezentarea rezultatelor cercetarii  

Numele si adresa angajatorului Institutul Roman de Cercetari Marine – Departamentul de Morfodinamica Costiera 
B-dul Mamaia , Nr. 300, Constanta, Romania  

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Institut de cercetare pentru protectia Marii Negre 

Perioada septembrie 1992 – septembrie 1994 

Functia sau postul ocupat profesor de geografie si cultura civica 

Activitati si responsabilitati principale 1.  Predarea geografiei si a culturii civice elevilor claselor 5 -8  
2.  Dezvoltarea planurilor de lectii, organizarea de excursii si evenimente extrascolare; 
3. Implementarea unei programe extrascolare pentru educatie pentru sanatate si educatie de mediu; 
4. Organizarea instruirilor pentru profesori in cadrul programului de educatie pentru sanatate SOROS 

Numele si adresa angajatorului Scoala nr. 3, Str. Ciprian Porumbescu nr. 3A, Constanta, Romania 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Invatamant - Scoala Secundara 

Educaţie şi formare  

  

Perioada octombrie 2011 

Calificarea / diploma obtinutaă Manager de Proiect – Autorizat de Consiliul National de Formare a Adultilor 

Disciplinele principale studiate / competente 
profesionale dobândite 

Managementul proiectelor cu finantare de la Uniunea Europeana 

Perioada 2008 -2009 

Calificarea / diploma obtinuta Curs postuniversitar (Nivelul 4) de atestare a cunostintelor si experientei in domeniul managementului Fondului Locativ Social 

Disciplinele principale studiate / competente 
profesionale dobândite 

Managementul Fondului Locativ, Legislatia priving managementul fondului locativ, Finantarea proiectelor sociale de fond locativ, 
Categorii sociale dezavantajate, politici de protectie sociala si pentru folosirea energiilor recuperabile si a materialelor durabile 
pentru proiecte de constructie desemnate categoriilor sociale dezavantajate, Managementul Informatiei si Comunicatie 

Numele si tipul institutiei de învatamânt / 
furnizorului de formare 

Chartered Institute of Housing, Octavia House, Westwood Way , Coventry,  CV4 8JP, UK 
Invatamant Superior 

Perioada ianuarie – martie 2008 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat in managementul contractelor si procurement  

Disciplinele principale studiate / competente 
profesionale dobândite 

Managementul Contractelor si procurement pentru administratia publica locala in acordanta cu cerintelel Uniunii Europene 

Numele si tipul institutiei de învatamânt / 
furnizorului de formare 

Consiliul Local Lambeth – Departamentul pentru Contracte si Procurement 

Perioada septembrie – decembrie 2007 

Calificarea / diploma obtinuta Diploma in Tehnologia Informatiei 

Disciplinele principale studiate / competente 
profesionale dobândite 

Managementul datelor administrate de consiliul local Lambeth 
Business Object ca si tehnica de cautare si obtinere a informatiei detinute de o baza de date 

Numele si tipul institutiei de învatamânt / 
furnizorului de formare 

Consiliul Local Lambeth – Departamentul de Tehnologia Informatiei 

Perioada noiembrie 2004 – ianuarie 2005 

Calificarea / diploma obtinuta Competente manageriale pentru manageri noi 
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Disciplinele principale studiate / competente 
profesionale dobândite 

Managementul proiectelor, managementul personalului, resurse umane, Finantarea proiectelor si strangerea de fonduri, 
prezentarea proiectelor, managementul comunicatiei, atragerea suportului politicienilor locali si a consilierilor 

Numele si tipul institutiei de învatamânt / 
furnizorului de formare 

Institutul de Lideri si Management, membru al City and Guilds of London Institute 

Perioada aprilie –octombrie 2004 

Calificarea / diploma obtinuta Certificate de utilizator la nivel avansat 

Disciplinele principale studiate / competente 
profesionale dobândite 

Microsoft Project, MS Access, MS Excell, MS Publisher 
atestate ca utilizator la nivel avansat 

Numele si tipul institutiei de învatamânt / 
furnizorului de formare 

Consiliul Local Lambeth – Departmanetul de Instruire si Dezvoltare Profesionala 

Perioada iulie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Certificat in Dezvoltarea Comunitatii, modul acreditat de Universitatea din Birmingham 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Comunitati in Marea Britanie, proiecte ale comunitatilor, politici sociale, proiecte de regenerare si protectie a mediului dezvoltate 
de grupuri grasroots in parteneriat cu autoritati locale  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Departamentul de Politici Sociale al Universitatii Birmingham si Facultatea de Educatie a Adultilor a Universitatii din 
Leeds 

Perioada 1998 -2000 

Calificarea / diploma obţinută MSc in Geografia tarilor nedezvoltate si in curs de dezvoltare 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Managementul Apelor Internationale, Tehnologia Informatiei si folosirea ei pentru programe internationale de management al 
resurselor acvatice, Dezvoltare Durabila, Degradarea solului si a resurselor de apa, Ecologia si Geografia peisajului, 
Perspective geografice asupra dezvoltarii – teorie si practica 
Dizertatie – Agenda 21 la Eforie Sud 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Londra, Colegiul Royal Halloway 
Invatamant superior 

Perioada septembrie – noiembrie 1998 

Calificarea / diploma obţinută instruire intensiva in Tehnologia Informaticii 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

dezvoltare de pagini de web, folosirea de programe pentru comunicare la distanta (ICQ), folosirea GIS, programe de modelare 
si prognozare, schimbul de informatii intre programe internationale, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Centrul CEDAR (Centre for Developing Areas Research) al Depart de Geografie - Royal Holloway si  
UN IW: LEARN (International Water Learning and Exchange Resource Network) – Natiunile Unite 

Perioada Septembrie 1997 

Calificarea / diploma obţinută Certificat in managementul informatic al datelor de geologie marina si geofizica 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Centre de date si megadate in lume, folosirea datelor furnizate de sateliti pentru programe de cercetare, baze de date de 
geologie marina si geofizica in lume, folosirea GIS 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

IOC UNESCO/ EU, MAST programme, /IAEA, World Data Centre B for Marine Geology and Geophysics, Gelendzhik, 
Rusia 

Perioada august –septembrie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Diploma in Managementul Integrat al zonei costiere 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Studiu de caz- ariile protejate si parcurile marine din zona sudica a marii Egee – Marmaris  - Fethye si managementul lor 
integrat, Resurse costiere si impactul exploatarilor umane, eroziunea costiera, morfodinamica si geologie costiera, protectia 
costiera prin lucrari hidrotehnice, turism durabil la Marea Mediterana si in Capadokia, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Medcoast Institute, Middle East Technical University, Ankara, Turcia 

Perioada septembrie 1994 –ianuarie 1995 

Calificarea / diploma obţinută utilizator avansat al pachetului Microsoft Windows si Programator (Basic, Turbo-Pascal) 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

pachetul MS Windwos si Programele Basic si Turbo-Pascal 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Centrul de Tehnologia Informatiei Infomar, Constanta 

Perioada Septembrie 1992 - Septembrie 1994 

Calificarea/Diploma obtinuta Definitivarea si Functia didactica profesor I 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Metodologia Predarii, Geografie, Geologie, Cultura Civica, Educatie pentru Sanatate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Invatamantului/ Universitatea Bucuresti 
Scoala Ciprian Porumbescu (Nr. 2) Constanta Romania 

Perioada septembrie 1987 – iunie 1992 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Inginer cu specializarea Inginerie Geologica si Geofizica 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Topografie, Cristalografie, Chimie, Fizica, Paleontologie, Stratigrafie, Mineralogie, Exploatari miniere si de petrol, Hidraulica 
subterana, Micropaleontologie, Palinologie, Geologie Structurala si Tectonica, Petrologie magmatica, metamorfica si 
sedimentara, Hidrologie, Geochimie si Termodinamica, Geofizica, Geologia minereurilor, Geologia minereurilor de carbuni, 
Nanoplancton, Geotehnica, Geologie aplicata lucrarilor de inginerie civila, Geologia Cuaternarului, Metalogenie, Simularea 
Matematica a proceselor geologice, Explorare Geologica si evaluarea resurselor minerale, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Biologie, Geografie si Geologie, Cluj-Napoca, Romania 
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Aptitudini şi competenţe personale  

Limba materna Limba Romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Franceza (si un nivel rudimentar de utilizare al limbilor Rusa si Turca)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza  C2 Nivel nativ C2 Nivel nativ C2 Fluent C2 Fluent C2 Avansat 

Limba Franceza  B1 Intermediar B1 Intermediar B1 Intermediar B1 Intermediar B1 Intermediar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Experienta de 10 ani in folosirea metodelor active participative de cercetare si de implicare a publicului. In ultimii 3 ani m-am 
specializat in folosirea hartilor participative, un exemplu fiind metoda PGIS (Participative Geographical Informations Systems). 
Experienta de mai mult de 15 ani in management durabil al resurselor acvatice, dar si a altor resurse precum terenuri, camine 
culturale si locuinte sociale. Experienta in abordarea si rezolvarea problemelor categoriilor defavorizate: minoritati etnice, 
refugiati, persoane cu nevoi speciale si disabilitati. Masteratul in dezvoltarea tarilor din lumea a treia mi-a largit orizontul in 
privinta abordarii saraciei si a relatiei mediu – categorii defavorizate 

Competenţe şi aptitudini organizatorice 18 ani de experienta planificand si organizand evenimente, proiecte de educatie, cercetare, de mediu, de informare, de 
implicare, de instruire, activitati de strangere de fonduri, intalniri, alegeri pentru pozitii de conducere a diferitelor organizatii, 
recrutarea functionarilor publici din echipa mea cand am lucrat pentru Lambeth Bourough al Londrei. De asemenea cat timp am 
lucrat pentru Consiliul Local Lambeth am invatat sa administrez resurse umane, sa gestionez proiecte, contracte si sa ma ocup 
de diferite achizitii (inclusiv la nivel european) necesare pentru proiectele coordonate. In octombrie 2011 am obtinut un atestat 
pentru managementul proiectelor finantate de catre UE. 

Competente si aptitudini tehnice Folosirea Sitemelor Informatice Geografice, GIS, dar si a teodolitului, a nivelei si a GPS-ului, sonar, granulometrie, microscopie, 
indemanari dobindite lucrand ca geolog si asistent de cercetare. In studentie am folosit microscopie si metode de laborator 
(palinologie, micropalentologie, geotehnica, etc) 

Competente si aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 

Utilizator avansat al pachetului Microsoft Office, capabil de a dezvolta pagini de web si cu experienta de mentinere a paginilor 
de web (Stockwell Partnership, Lambeth Living), instruita in managementul bazelor de date geologice si pentru Sisteme 
Informationale Geografice, cu experienta de aproape 4 ani in programare pentru managementul datelor de morfodinamica 
costiera. Utilizare a programelor SPPS, Qunatum GIS, GrassGIS and Global Mapper. 
 

Lucrarari si Rapoarte 1. I Postolache, C Nenciu: Raportul pentru Managementul Integrat al Zonei Costiere Romanesti & Lista cu prioritati de investitie 
pentru protectia mediului din zona Constantei (in romana is in engleza) publicatie finantata de Banca Mondiala si UNDP-BSEP, 
Romania, 1996 
2. Diaconeasa D., Postolache I, Nenciu C, Transportul sedimentelor si granulometria acestora pentru sectorul Navodari – Cap 
Singol, lucrare prezentata la Sesiunea IRCM, 26-28 iunie 1996 
3. BDI - C Nenciu si C Coman, Procese costiere si probleme de interes actual specifice tarmului romanesc al Marii Negre (in 
romana is in engleza), lucrare prezentata la a treia conferinta internationala Medcoast de la Qawra, Malta 11-14 noiembrie 1997 
4. I Postolache si C Nenciu – Studiul national al prioritatilor de mediu de la Marea Neagra (in romana is in engleza)  lucrare 
publicata de Programul GEF de Mediu  pentru Marea Neagra si IRCM Constanta, 1997 
5.  BDI C. Nenciu: Necesitatea protejarii tarmului romanesc (in romana si in engleza), Medcoast Conference Proceedings, Malta, 
Nov 1997 
6. I Postolache, C Nenciu:  Bilant de mediu si studiu de impact pentru activitatea de transport maritim si transbordare marfuri ( 
predominant minereuri) a S.C. COMVEX S.A. CONSTANTA, 1997 
7. I Postolache, C Nenciu:  Bilant de mediu si studiu de impact  privind activitatea de transport maritim si transbordare marfuri ( 
predominant minereuri) a S.C. MINMETAL S.A. Constanta, 1997 
8. I Postolache, C Nenciu: Raport de mediu privind exploatarea miniera Somova, Tulcea, 1997 
9. Nenciu C., I. Postolache – Participarea publica in procesul de management integrat costier, Publicatii IRCM, 1997 
10. Nenciu C.  Prezentarea fenomenului de eutrofizare – Cazul Marii Negre vs Cheasepeak Bay (in engleza), USA, 
IW:LEARN/CEDAR, Egham, Anglia, octombrie 1998.  
11. BDI -Nenciu Posner C. & Armas I. Conceptual Approaches concerning Risk, Vulnerability and Adaptation (2014). Riscuri si 
Catastrofe, NR. XIII, VOL. 15, NR. 2/2014. http://riscurisicatastrofe.reviste.ubbcluj.ro/ 
12. BDI- Nenciu Posner C. & Armas I. Historical perspective on structural methods for flood protection in Lower Danube. 
GEOREVIEW. doi: 10.4316/GEOREVIEW.2015.25.1.171 http://georeview.ro/ojs/index.php/revista/article/view/171 
13. ISI- Armas, I, Ionescu, R si Posner (Nenciu) C. (2015). Flood risk perception along the Lower Danube river, Romania. Natural 
hazards. Vol 78, issue 1, August 2015, Springer, p 1-19, http://link.springer.com/article/10.1007/s11069-015-1939-8. Doi 
10.1007/s11069-015-1938-8 

  

Permis de conducere Categoria B valabil pana in aprilie 2017 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://www.springer.com/-/5/AU-VWecH2brxj7RSZOJ-

