Curriculum vitae
1. Informaţii personale:
Nume / Prenume:
Adresă:
Telefon:
E-mail:
Cetăţenie:
Data naşteri:
Stare civilă:

MILANOVICI Sretco
Str. Mareşal Constantin Prezan, nr. 23, ap. 15;
0256 491 339 (serv.), 0744 471 333, 0733 491 808;

orchids_mils@yahoo.com, smilanovici@gmail.com
română;
01.01.1975;
căsătorit.

2. Domeniul ocupaţional:
biolog – muzeograf 1a

3. Experienţa profesională:
Perioada:
2007 – prezent (februarie 2015);

Funcţia sau postul ocupat:
biolog – muzeograf 1A;

Activităţi şi responsabilităţi principale:
-

valorificarea ştiinţifică a colecţiei muzeale şi a rezultatelor cercetărilor
de teren în scopul introducerii acestora în circuitul ştiinţific naţional şi
internaţional;
cercetarea patrimoniului natural (mobil sau imobil) de interes local,
zonal, naţional sau internaţional aflat în legătură cu zona Banatului;
realizarea expoziţiilor sau a evenimentelor culturale cu caracter
ştiinţific şi educativ;
membru al comisiilor de recepţie, evaluare şi inventariere a
patrimoniului;

-

-

urmărirea realizării evidenţei corecte şi complete a pieselor aflate în
colecţii, răspundere directă, indiferent de starea lor de conservare
sau de valoarea acestora;
participarea efectivă la orice activitate legată de colecţii aflate în
custodia Muzeului resp. a Secţiei de Ştiinţele Naturii – organizarea
pieselor în depozit, mutarea acestora, selectarea materialului în
vederea organizării expoziţiilor temporare; îmbogăţirea/actualizarea
celei de bază sau pentru împrumuturi pentru alte instituţii,
la solicitarea conservatorului, gestionarului sau restauratorului
oferirea informaţiilor necesare pentru realizarea corectă a fişelor de
evidenţă, conservare sau restaurare;
realizarea fişelor analitice de evidenţă, în funcţie de mărimea
colecţiei şi actualizarea acestora în funcţie de rezultatele cercetărilor
proprii.

Numele şi adresa angajatorului:
Muzeul Banatului Timişoara, Secţia de Ştiinţele Naturii, Piaţa Huniade nr. 1,
Timişoara.

Perioada:
2004 – 2007;

Funcţia sau postul ocupat:
biolog, responsabil biodiversitate;

Activităţi şi responsabilităţi principale:
-

responsabil biodiversitate;
coordonarea activităţilor de cercetare biologică şi de monitorizare a
biodiversităţii (organizare voluntariat, supravegherea voluntarilor);
analiză Studii de Impact asupra mediului;
furnizarea de date privitoare la biodiversitate în scop promoţional şi
informativ (educaţie ecologică în şcolile şi comunităţile locale de pe
raza parcului);
colaborare cu specialişti în probleme de biodiversitate din ţară
(Institute de biologie, Agenţii de Mediu, Muzee) şi străinătate (Parcul
Naţional Djerdap şi Institutul Pentru Protecţia Naturii Serbiei, Serbia);
evaluarea impactelor şi participarea la avizarea proiectelor trimise
spre aprobare administraţiei PNPF;
strângerea permanentă a materialului bibliografic publicat referitor la
biodiversitatea Parcului Natural Porţile de Fier;
referinţe, alte observaţii: participat la mai multe proiecte legate de
conservarea biodiversităţii şi valorilor culturale (Life Natura 2000,
Phare CBC); Realizarea în echipă a Planului de Management;
realizarea documentaţiei pentru declararea Parcului Natural ca sit
Ramsar; iniţiat şi realizat Liste Roşii a Speciilor şi Habitatelor din
zona Parcului Natural Portile de Fier; etc.

Numele şi adresa angajatorului:
Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier, Str. Banatului nr. 92,
Orşova, Jud. Mehedinţi.

4. Educaţie şi formare
Perioada:
2008 – 2012;

Calificarea / diploma obţinută:
doctorat;

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:
botanică sistematică, ecologia plantelor, fitosociologie, ecologia comunităţilor
vegetale, conservarea şi protecţia a biodiversităţii din România, impactul antropic
asupra ariilor protejate şi asupra patrimoniului natural (teza de doctorat: Familia
Orchidaceae L. în sudul Banatului - Parcul Natural Porţile de Fier şi Parcul Naţional
Domogled - Valea Cernei);

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare:
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara Calea
Aradului 119, Timişoara.

Perioada:
2006 – 2008;

Calificarea / diploma obţinută:
masterat;

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:
ecoturism, conservarea biodiversităţii şi impactul turismului asupra ariilor protejate şi
asupra patrimoniului natural; management şi marketing în turism;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare:
Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a
Afacerilor, Timişoara.

Perioada:
1993-2003;

Calificarea / diploma obţinută:
licenţiat în biologie (profesor de biologie – biolog);

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:
botanică, ecologie, protecţia naturii, conservarea biodiversităţii;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare:
Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Ştiinţele Naturii şi Matematică,
Departamentul de Biologie şi Ecologie, Trg Dositeja Obradovića, br. 2, Novi Sad, R.
Serbia.

5. Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă:
sârbă

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere
Ascultare
B2

Vorbire
Citire
B1

Participare la conversaţie
A2

Scriere
Discurs oral
A2

Exprimare scrisă
A2

Competenţe şi abilităţi sociale
sociabil, comunicativ, muncă în echipă

Competenţe şi aptitudini organizatorice
-

organizarea şi coordonarea activităţilor de cercetare şi educaţie ecologică (şcoli
generale, licee şi universităţi), simpozioane, diferite întâlniri tematice;
am organizat un număr de 9 expoziţii tematice itinerante pe tema orhideelor
sălbatice şi plantelor rare din zona Banatului (expoziţii de fotografii ca autor al
fotografiilor) cu scopul de a prezenta publicului larg şi a iubitorilor de natura
existenţa speciilor sălbatice de orhidee şi plante rare în flora României, raritatea şi
vulnerabilitatea lor precum şi a habitatelor unde cresc acestea:
- 2008.12.12, „Orhidee din Banat” - Muzeul Banatului, Timişoara;
- 2009.04.10, „Orhidee din Banat” - Muzeul Regiunii Porţilor de Fier – Drobeta
Turnu Severin;
- 2009.06.03, „Orhidee din Banat” - Muzeul Banatului Montan – Reşiţa;
- 2009.08.19, „Orhidee din Banat”, Centrul de Informare Turistică (Str. Alba Iulia)
Timişoara;
- 2010.11.03, „Orhidee din sudul Banatului” , Clubul Orhideofililor din România –
Râşnov, jud. Braşov;
- 2012.02.10, „Orhidee din sudul Banatului”, Centrul Cultural al oraşului Bela
Crkva, Serbia;
- 2012.04.12, „Orhidee sălbatice din sud-vestul României” la 15th European
Orchid Congress – Budapesta, Ungaria;
- 2012.10.09, „Orhidee din Banat”, Muzeul Józeph Attila, Makó, Ungaria;
- 2014.04.04 „Orhidee şi plante rare din vestul României”, la Beogradski Sajam,
Târgul Internaţional de Horticultura, Belgrad, R. Serbia;
- 2015.01.16 „Orhidee sălbatice şi alte specii rare de plante din vestul României”,
Muzeul Naţional din Kikinda, Kikinda, R. Serbia;
- 2015.02.06 „Orhidee sălbatice şi alte specii rare de plante din vestul României”,
Institutul al provinciei Voivodină pentru protecţia naturii, Novi Sad, R. Serbia;

Competenţe şi aptitudini tehnice:
-

excelente aptitudini în determinarea speciilor de plante şi a
habitatelor în teren;
excelente cunoştiinţe de ecologia plantelor şi a vegetaţiei;
excelente aptitudini în evaluarea şi monitorizarea biodiversităţii
(botanică).

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului:
-

ms office 2007, photoshop, coreldraw, macromedia, arkview etc.

Competenţe şi aptitudini artistice
- pictura*, fotografia, sculptura, pastillagio.
*expoziţii personale:
- 2003 “Orhidee” (tehnica ulei) - Institutul pentru protecţia Naturii Serbiei - Novi-Sad, R. Serbia;
- 2003 Centrul Cultural Sârbesc – Belobreşca;
- 2004 Casa Studenţilor – Timişoara;
- 2004 Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu-Severin;
- 2004 Sediul Filialei Asigurări Alianz Ţiriac, Orşova;
- 2005 Centrul Cultural Sârbesc – Timişoara;

- 2006 “Orhidee din România” - Fiera di Padova cu prilejul Congresului European despre
Orchidee, Padova, Italia;
- 2014.04.04 „Orhidee”, la Beogradski Sajam, Târgul Internaţional de Horticultura, Belgrad, R.
Serbia.

Atestate şi recunoaşteri profesionale:
-

Atestat de Ministerul Culturi ca expert pentru Patrimoniul Cultural
Naţional Mobil în domeniul Bunuri de importanţa ştiinţifică/ botanică
(R1/823 din 25.09.2012);
Atestat de Ministerul Justiţiei ca traducător autorizat pentru limba
sârbă;
Diploma pentru absolvirea Cursului de Custozi de Peştera de la
Asociaţia Rangerilor din România.

Membru:
-

Membru Consiliului Ştiinţific al Parcului Naţional Retezat.
Membru „Clubului Orhideofililor din Romania” cu sediul la Râşnov,
jud. Braşov;

Permis de conducere
categoria B

Lucrări publicate:
carte:
Milanovici S., 2012. Orhidee din sudul Banatului. 406 p., Editura East-West Print,
Timişoara, ISBN: 978-973-0-13016-4;
Milanovici S., M-Kiss, A. 2012. Herbarul Dr. Arpad Degen (1866-1934) Importanţa
ştiinţifică. 177 p., Editura Eurostampa, Timişoara, ISBN: 978-973-0-13881-8.

autor lucrări:
Milanovici, S. 2009. Considerations regarding conservation of orchid’s species in
Iron Gates Natural Parc area. Revista Drobeta, XIX, seria ştiinţele naturii, 2009: 2943, Drobeta Turnu Severin;
Milanovici, S. 2006. Orchids from Iron Gates Natural Park area, distribution and
conservation problems (Rumania) Caesiana – The Journal of the Italian Society of
Orchidology, EOC – The Journal of the European Orchid Council, Ed. Borgia, Roma,
2006: 99-104, Padova;
Milanovici, S. 2004. Genul Orchis L. pe versanţii de sud-vest al Munţilor Locvei
(Parcul Natural Porţile de Fier), Revista Drobeta, XIV, seria ştiinţele naturii, 2004: 3638, Drobeta Turnu Severin;

co-autor:
Ciocârlan, V., Milanovici, S. (2009) Silene thessalonica discovered as part of the
romanian flora, Acta Horti Bot. Bucuresti, 36:61-62:,
Anastasiu, P., Negrean, G., Milanovici, S. Cristurean, I. (2005) Plante adventive în
Parcul Naţional Porţile de Fier In A XII-a Sesiune Naţională de Comunicări Ştiinţice a
Grădinii Botanice „D. Brandza”, 03 December 2005, Bucureşti.
Momirov, R., Bočarov-Stančić, A., Karaman, I., Štrbac, S., Nikolić, N., Milanović, S.
(2006) Monitoring akvatične entomofaune u regionu srednjeg banata. Prvi NaučnoStručni skup "InterRegioSci.", Zbornik Sažetaka Radova, st. 29, Novi-Sad, R. Srbija;

Mataca, S., Diaconu, F., Milanovici, S. (2005) Educaţia ecologică prin recreere ecoturism în Parcul Natural Porţile de Fier, Drobeta xv, Seria ştiinţele naturii, Drobeta
Turnu Severin;

Lucrări de popularizare tipărite (despre patrimoniu natural, specii rare):
Orhidee din Banat (2019);
Zaštićena područja zapadne Rumunije (Arii protejate din vestul României)
(2014);
Retke biljne vrste zapadne Rumunije (Plante rare din vestul României)
(2014);
Orhideje zapadne Rumunije (Orhidee din vestul României) (2014);
Specii rare de plante din vestul României (2015).

Congrese, participări, colaborari anterioare:
-

-

-

2014 Participat la Târgul Internaţional de Horticultură din cadrul Beogradski Sajam
cu trei prezentări de popularizare a valorilor naturale din vestul României (Arii
protejate din vestul României, Plante rare din vestul României şi Orhidee sălbatice
din din vestul României) la Belgrad, Republica Serbia;
2012 Participat la Congresul Internaţional despre Orchidee, cu prezentarea
„Considerations on the real threats to the species and populations of orchids in
southern Banat (the south-west part of Romania)” organiyat de European Orchid
Council (EOC). 15th European Orchid Congress – Budapest;
2006 Participat la Congresul Internaţional despre Orchidee, cu prezentarea
"Orchidacee din Parcul Natural Porţile de Fier, Romania" la Padova (Italia) despre
speciile de orhidee autohtone din zona Parcului Natural Porţile de Fier;
2005 Participat la Simpozionul Green Belt - IUCN, cu prezentarea împreună cu
Administraţia Parcului Naţional Đerdap (Serbia) la Institutul Pentru Protecţia Naturii
Serbiei din Novi-Sad;
2004-2005 Consultanta de specialitate în cadrul proiectului PHARE
"RO2003/005.778.02.03", Educaţie ecologică prin recreere şi ecoturism în Parcul
Natural Porţile de Fier;
2003-2004 Consultanta de specialitate în cadrul proiectului "Parcul Natural Porţile
de Fier, Conservarea şi Managementul Habitatelor, LIFE Nature 00/NAT/RO/7171";
2001 Participat la Simpozionul Internaţional "Pordenoneorchidea" (Pordenone,
Italia) cu prezentarea "Genul Orchis din partea de sud al Munţilor Locvei,
Romania";
1996-2003 colaborator al Instituitului pentru Protecţia Naturii Serbiei, Filiala din
Novi-Sad.
2002-2004 colaborator al Centrului de Cercetare a Mediului şi de Efectuare a
Studiilor de Impact din cadrul Universităţii Bucureşti;
1998-2004 colaborator al Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin,
compartiment Biodiversitate.

