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Naţionalitate

română

Data naşterii

14.12.1982

EXPERIENȚĂ
PROFESIONALĂ

MEMBRU AL CONSILIULUI EXECUTIV AL SAS-USAMV B
(Societate Antreprenoriala Studenteasca), Cadru didactic reprezentativ
la nivelul USAMV București
2012 - prezent
Angajator: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din
București - Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi
Dezvoltare Rurală.
Funcția: Șef lucrări, Doctor în domeniul Agronomie, titlu conferit de
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, in baza Ordinului nr 3492 din
23.03.2010.
Domeniul de activitate: învățământ superior
Titular discipline: Comunicare şi Relaţii Publice (studii de licență),
Comunicare și Negociere în Afaceri (studii de masterat), Management general
(studii de licență) - (învățământ cu frecvență).
și
Consultanță în agricultură (Licență și Masterat), Management general (Licență
și Masterat) – Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Frecvență
Redusă (până în august 2016).
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Proiecte naționale și europene:


(mai 2019 – noiembrie 2019) - DIRECTOR PROIECT ”Inovarea prin
antreprenoriat și promovarea inițiativelor de afaceri ale studenților și
absolvenților din USAMV BUCUREȘTI”, proiect finanțat din Fondul
pentru Dezvoltare Instituțională - FDI 2019 - Ministerul Educației
Naționale, CNFIS și cofinanțat de USAMV, Domeniul 4: Susținerea
activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul
universităților, cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0276. Valoarea proiectului:
143.750 lei.



(15.05.2018 - 30.11.2018) – DIRECTOR PROIECT ”Societate
Antreprenorială Studențească - Dezvoltare competențe și susținere pentru
inginerii antreprenori din USAMV București”, proiect finanțat din Fondul
pentru Dezvoltare Instituțională - FDI 2018 - Ministerul Educației
Naționale, Domeniul 4: Susținerea activităților societăților antreprenoriale
studențești (SAS) din cadrul universităților, cod proiect: CNFIS-FDI-20180036. Valoarea proiectului: 118.000 lei.



(Octombrie 2014 - aprilie 2015) - COORDONATOR PROIECT
ANTREPRENORIAL dedicat studentilor, pentru înființarea unui
PETTING ZOO. Furnizori formare studenți: Facultatea de Management,
Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală și JUNIOR
ACHIEVMENT YOUNG ENTREPRISE ROMANIA.
(13.08.2015 - 30.09.2015) – Expert formator în cadrul Proiectului
“SATUL MEU, AFACEREA MEA”- Fondul Social European, Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de
ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2. “ Promovarea
sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește
dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”. Proiect
implementat de ROMPAN, în parteneriat cu SC RGIC Consultanță
SRL, SIVECO și European Union Experts EUE-AUSBL.
Angajator: SC RGIC Consultanță SRL.
(26.04.2015 - 30.04.2015) - Expert Formator, Modul de Managementul
general al fermei, în cadrul proiectului „Formare profesională pentru
beneficiari ai Măsurii 112”. Program National de Dezvoltare Rurală.
Angajator: SC WIN WIN BUSINESS SRL București.
(25.09.2012 - 25.05.2013) - Expert Formator, Modul de Managementul
general al fermei în cadrul proiectului “Pregătire profesională pentru
fermierii care deţin ferme de semisubzistenţă în judeţele Călărași,
București și Ilfov”.
Angajator: SC MS EXPERTMOB SRL







2010 – 2012
Angajator: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din
București - Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi
Dezvoltare Rurală.
Funcția: Asistent universitar, Doctor în domeniul Agronomie, titlu conferit
de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, in baza Ordinului nr 3492 din
23.03.2010.
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Domeniul de activitate: învățământ superior
Titular discipline: Comunicare şi Relaţii Publice (studii de licență),
Comunicare și Negociere în Afaceri (studii de masterat), Management general
(studii de licență) - (învățământ cu frecvență).

2010 – 2018
Lector
Angajator: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară,
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Activități și responsabilități: sustinerea de cursuri și seminarii la disciplinele Didactica specialității (Facultatea de Biotehnologii, anul II), Comunicare
educațională (nivel II -studii postuniversitare), în vederea certificării pentru
profesia didactică.
2007 – 2010
Angajator: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară,
FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII.
Funcția: Preparator.univ.drd
Activități și responsabilități: Predare Lucrări practice (Controlul calităţii
produselor biotehnologice, Biotehnologii aplicate în controlul calităţii
produselor biotehnologice de uz veterinar, Siguranţa alimentară şi nutriţie
umană).












Proiecte naționale și europene:
(August 2009- martie 2010) - Membru în echipa de implementare a
proiectului “Implementarea sistemului de exploatare pentru specia
bovine, rasa mixta de lapte si carne, in cadrul unei ferme pilot la standare
UE, in vederea dezvoltarii economice si sociale a comunitatilor rurale”.
(Decembrie 2008 - Octombrie 2009) - Formator , Modulele de
”Comunicarea leaderului” și “Comunicarea în cadrul echipei”, Proiect
transfrontalier Romania –Bulgaria PHARE CBC RO 2005/017-535.01.17
–„Dezvoltarea spiritului antreprenorial și managerial prin leadership”.
Locație: Romania/ Bulgaria.
(2008-2010) - Inginer cercetător în cadrul proiectului “Intervenții
tehnologice noi în producerea și valorificarea produselor horticole
proaspete perisabile”,World Bank Romania.
(2007-2010) - Membru în echipa de implementare a proiectului
“Optimizarea managementului culturilor pomicole directionată către
reducerea inputurilor, în scopul limitării de gaze cu efect de seră”,
Programul PN II.
(2007-2009) - Membru în echipa de implementare a proiectului
“Modernizarea laboratoarelor de cercetare pentru păstrarea și marketingul
produselor horticole proaspete”, Programul PN II
(2006-2008) - Administrator baza de date în cadrul proiectului
„Prelungirea duratei de pastrare pentru fructele excesiv de perisabile si
foarte perisabile prin managemnetul fctorilor de risc pre si post-recoltă,
Proiect CEEX.
(2006-2007) - Administrator baza de date în cadrul proiectului
„Dezvoltarea de parteneriate pentru participarea universitatilor agricole
românești la programe europene de cercetare”, Proiect CEEX
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REALIZĂRI
PROFESIONALE







STUDII
POSTUNIVERSITARE





Perioada/
Calificarea/diploma
obţinută/
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ/furnizorului
de formare







(2016-2017) - Membră în Consiliul Științific al Revistei AgroTerra,
Grupul Român pentru Investiții și Consultanță.
(19 decembrie 2013) - Premiul de Onoare Ion Ionescu de la Brad,
oferit de Academia Română, pentru cartea ”Situația agriculturii și a
exploatațiilor agricole în țările membre ale Uniunii Europene”, ediție
2011, Editura Ceres.
(2013-2015) - Member in Organizing Committee -International
Conference – “Agriculture for life, life for Agriculture” - VIP section and
Management and Engineering in Rural Area Section –USAMVB.
(17 mai 2012) - Finalizarea unui acord (având calitate de Licensor for
hardcopies) între EBSCO Publishing USA și Facultatea de Management,
Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, pentru indexarea
internatională a Jurnalului: Scientific Papers Management, Economic
Engineering in Agriculture and Rural Development.
(2012) – BREVET DE TURISM (Manager în activitatea de turism),
eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu nr 21626, la
data de 28.08.2012.
(2011) - Diplomă masterat, Specializare – Managementul Calităţii şi
Inovaţiei în Domeniul Agroalimentar (USAMV Bucureşti, Învățământ la
distanță).
(2009) – Doctor în domeniul Agronomie, titlu conferit de Ministerul
Educatiei, Cercetarii si Inovarii, in baza Ordinului nr 3492, din 23.03.2010,
diploma de doctor cu serie G, nr 0001361, Universitatea de Științe
Agronomice și Medicină Veterinară din București.
(2008) – Consultant în agricultură, în baza diplomei de studii
postuniversitare de specializare cu seria F, nr 0006999, eliberată la data de
01.08.2008 cu nr 389 de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului,
Centrul de Pregătire și Informare – UMP-MAKIS (durată studii – 132 ore).
(2008) – Diploma de master, Specializarea Management și Dezvoltare
Rurală, în baza diplomei cu seria I, nr 0039276, eliberată de Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului la data de 21.08.2012 cu nr
83, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din
București – Facultatea de Facultatea de Management, Inginerie Economică
în Agricultură și Dezvoltare Rurală, 2 ani de studiu – învățământ la distanță
(domeniul de studii – Inginerie Economică).
(2008) – Diploma de master, Specializarea Biotehnologie și Siguranță
Alimentară, în baza diplomei cu serie G, nr nr 0118315, eliberată de
Ministerul Educației si Cercetării și Tineretului, la data de 02.10.2009 cu nr
541, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din
București – Facultatea de Biotehnologii, învățământ de zi, 2 ani de studiu
(domeniul de studii – Știinte inginerești aplicate).
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STUDII




Perioada/
Calificarea/diploma
obţinută/
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ/furnizorului
de formare





(2014) - Licențiată în Știinte Economice în domeniul Management, în
baza diplomei cu Serie E, nr 0041466, eliberată cu nr 414 la data de
20.02.2015, de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de
Stiințe Economice, 3 ani de studiu.
(2006) - Inginer Diplomat în Biotehnologie, specializarea Biotehnologii
Medical-Veterinare, în baza diplomei cu serie F, nr 0010568 eliberată de
Ministerul Educației si Cercetării la data de 26.09.2007, Universitatea de
Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – Facultatea de
Biotehnologii, învățământ de zi, 5 ani de studiu (șefă de promoție).
(2006) – Inginer Diplomat în Inginerie Economică, în baza diplomei
eliberată de Ministerul Educației si Cercetării la data de 20.02.2015, cu nr
1963, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din
București – Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură
și Dezvoltare Rurală, învățământ la distanță, 6 ani de studiu.
(2001) - Diplomă de Bacalaureat, eliberată de Ministerul Educației
Naționale, cu seria S, nr 0122933, Liceul Teoretic „C.A Rosetti” la data de
13.07.2001.

FORMARE
PROFESIONALĂ









(2016) - Certification of participation – Introduction to Agricultural Futures
Markets training course, organised by USAMV, Project: Building an
Excellency Network for Heigtening Agricultural economic research and
education in Romania – ENHANCE, GA. No 691681.
(2015) - Certificare:
- Introducere în tehnologiile ID/IFR și conceptele de eLearning, Blneded
Learning, Open and Distance Learning;
- Formare și perfecționare în managementul calității;
- Utilizarea platformelor ID/IFR și a tehnologiilor TIC în planificarea,
organizarea și desfășurarea procesului educațional;
- Editarea de materiale ID/IFR.
Cursurile s-au derulat în cadrul proiectului: “Excelență academică în
învățământul la distanță și învățământul cu frecvență redusă- un demers
pentru calitate”, la USAMV B.
(2014) - Certificare în dezvoltarea antreprenoriatului.
Organizatia Internațională Kauffman Foundation, Certificate of
Completion Kauffman FastTrac® - “Planning the
Entreprenurial Venture”.
(2012) - Training în Autorat Științific, USAMV B
(2011) – Formator, cod COR 241205, certificat seria F nr 0050794, cod
COR 241205, durata curs: 66 ore, Ministerul Educatiei, Cercetarii si
Tineretului.
Competențe: pregatirea profesională a personalului, pregătirea formării,
realizarea activităților de formare, evaluarea participanților la formare,
aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare.
Furnizor: SC MS EXPERTMOB SRL.
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Perioada/
Calificarea/diploma
obţinută/
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ/furnizorului
de formare











(2011) – Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune
Europene, cod COR 241948, în baza certificatului seria G nr. 00192632,
din data de 11.11.2011, eliberat de Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului. Furnizorul de formare: S.C INTRATEST S.R.L.
Competențe: Pregătirea elaborarii proiectului/ Documentarea în vederea
elaborării proiectului/ Stabilirea partenerilor/ Elaborarea proiectului.
(2011) – Auditor în domeniul Calității, cod COR 214130, în baza
certificatului seria I nr 00355021, din data de 11.11.2011, eliberat de
Ministerul Educatiei Nationale. Furnizorul de formare: SC SRAC Servicii
Grup SA SRL.
Competențe: comunicarea specifică activității de audit, munca în echipa de
audit, pregătirea perfecționării profesionale, analiza și aprecierea
conformității și eficacității sistemului calității, colectarea și structurarea
informațiilor specifice activității de audit, conducerea auditului, examinarea
documentelor specifice activității de audit și întocmirea raportului de
examinare, întocmirea documentelor specifice activității de audit, întocmire
rapoarte, planificarea activității de audit.
(2010) - Nivelul II, Certificat de absolvire - Departamentul pentru
pregătirea personalului didactic, eliberat de Ministerul Educatiei,
Cercetării, Tineretului și Sportului, cu seria C nr 0006336, la data de
11.11.2010.
(2010) – Grafician calculator/ DTP design nivel I, 35 ore, furnizor:
Absolute School, București.
Competențe – prelucrarea imaginilor, executarea și adaptarea designului
vectorial, realizarea machetei grafice, verificarea produsului final.
(2007) - Diploma curs „Auditul sistemului de management al calităţii”,
S.C SEMQ MANAGEMENT S.R.L.
(2007) - Diploma curs „Managementul calităţii conform standardelor
din familia ISO 9000”, S.C SEMQ MANAGEMENT S.R.L.
(2005) – Certificat de absolvire - Departamentul pentru pregătirea
personalului didactic, eliberat de Ministerul Educației și Cercetării, cu
seria F, nr 0004179, la data de 14.02.2007.
(2005) - Certificat de absolvire - Departamentul pentru pregătirea
personalului didactic, eliberat de Ministerul Educației și Cercetării, cu
seria G, nr 0005641, promotia iunie 2005, eliberat la data de 25.03.2008.
(Iunie 2005 - septembrie 2005), Atestat de stagiu Industrie Alimentară
– FRANTA (DIJON), Bourgogne Technologies, Hall de Technologie
Alimentaire. Lucrare de stagiu: “Studiul interactiunilor intre doua bacterii
de afinare a unei branze cu pasta moale si crusta spalata (Epoisses):
Brevibacterium linens si Arthrobacter.

Aptitudini şi
competenţe personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Franceză, Engleză
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)
Franceză
Engleză

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

C1

C1

C1

C1

B2

C1

B1

B2

B1

B1

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi
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Competenţe şi
abilităţi sociale

- spirit de echipă foarte bine dezvoltat; foarte sociabilă dar selectivă;
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută in cadrul stagiaturii
mele în Franţa;
- seriozitate şi punctualitate;
- adaptabilitate la mentalităţi diferite;
- capacitate bună de a lucra cu parteneri străini în activități didactice și de
cercetare;
- abilităţi bune de comunicare şi relaţionare cu oamenii;
- altruism;
- spirit bun de initiativă, loialitate, stabilitate, intuiţie;
- abilităţi creative în toate activităţile în care mă implic;
- acomodare foarte bună în echipe noi de lucru;
- capacitate de efectuare a sarcinilor neprevăzute, în mod eficient ca timp şi grad
de dificultate.
- mare interes în a dezvolta abilitățile și talentele celor din jurul meu, mai ales
pe cele ale studenţilor și abslovenților.

Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

- organizare managerială foarte bună şi respectarea timpului şi activităţilor
zilnice;
- energie mentală şi fizică bună;
- motivare dinamică şi argumentată a activităţilor grupurilor de studenţi;
- respectarea punctelor de vedere a interlocutorilor;
- capacitate de a organiza diverse activităţi cu tematică specifică, în funcţie de
personalitatea participanţilor.
- putere de convingere;
- atenţia distributive;
- fermitate în atingerea obiectivelor instituţiei
- flexibilitate în gândire şi implicare totală în realizarea oricărei activităţi
motivante.
- o foarte bună selectare a informatiilor din mai multe surse şi a organizarii
acestora rapid si profesionist, din diverse domenii.

Competenţe şi
aptitudini tehnice











Competenţe şi
aptitudini de
utilizare a
calculatorului

Scriere de proiecte, Administrare baze de date;
Capacitate de documentare foarte buna pentru finalizarea proiectelor de
cercetare atat la nivel national cat si international;
Abilitatea de a lucra in echipe de audit;
Planificarea activitatii de audit, intocmire si evaluare rapoarte de audit;
Pregatirea profesionala a personalului din firme si institutii;
Aplicarea tehnicilor speciale de formare, pe categorii de ocupatii si
vârste
Cunostinte practice de laborator și de control al calității: Vaccinologie,
Parazitologie,
Microbiologie
alimentară,
Inginerie
Genetică,
Bacteriologie
Realizare consultanță în domeniul agriculturii.
Concepere analize SWOT pentru restaurante, pensiuni, hoteluri
(dobândite în urma obținerii Brevetului de Turism).

-o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi
PowerPoint™), Photoshop, CorelDraw, ACDsee

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Șef.lucrări.dr EUGENIA ALECU

Alte competenţe şi
aptitudini






Traduceri articole ştiinţifice de management si comunicare RO-EN, ENRO, RO-FR, FR-RO.
Îndrumare practică a studenților catre angajatori, prin consilierea
profesionistă de a întocmi împreuna cu ei CV-uri si scrisori de intentie,
in functie de personalitatea si competentele fiecaruia.
Capacitatea de a motiva oameni în activități și job-uri pentru care au
competențe.
Foarte bună intuiție referitoare la latura psihologica a oamenilor cu care
interactionez.

Permis de conducere DA (eliberat la data de 09.01.2018)

Șef Lucrări, Doctor
ALECU EUGENIA
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