TALPAN IRINA
Data naşterii: 01.01.1982
Şos. Păcurari, nr. 18, Bl. 556, Sc. B, et. 1, ap. 1, Iaşi
Telefon: 0768 446 051
E-mail: irinaf23@yahoo.com

EDUCAŢIE
- 2005 - prezent - Doctorat cu frecvenţă, Domeniul de doctorat AGRONOMIE;
- 2005 - 2007

- Masterat, Specializarea Manageri agricoli, Diplomă de masterat;

- 2000 - 2005

- Universitatea de Ştiinte Argicole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la
Brad” Iaşi, Facultatea de Agricultură, Specializarea Agromontanologie,
Diplomă de inginer;

- 1996 - 2000

- Colegiul „Ion Luca” - Vatra Dornei, Profil Matematică - Fizică, Diplomă de
bacalaureat.

CERTIFICATE
- Certificat de absolvire - Pregătirea personalului didactic, U.Ş.A.M.V., Iaşi.
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
STAGII DE PRACTICĂ
•

iunie - octombrie 2004 - S&A PRODUCE, BROOK FARM, Hereford, Anglia

(Cel mai mare cultivator - producător independent specializat în creşterea rapidă a
fructelor moi din Anglia) - şef echipă;
•

aprilie 2007 - AB PLUS, Iaşi (Firmă organizatoare de târguri şi expoziţii

naţionale şi internaţionale) - operator bază de date;
•

mai 2005 - Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi -

CEFIDEC - Vatra Dornei (prima instituţie de nivel naţional cu profil de formare a
formatorilor pentru specificul montan, creată cu scopul dezvoltării satelor din zona
de munte) - asistent coordonator.

CUNOŞTINŢE PC
- Windows 98 / 2000 / XP;
- Microsoft Office: Word, Excel, Power Point.
ABILITĂŢI SOCIALE ŞI ORGANIZATORICE
-

Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă, participând la activităţile presupuse de

proiectele practice şi de cercetare derulate în cadrul facultăţii; continui să consolidez această
experienţă ca membră în colectivele de cercetare pentru diferite proiecte în perioada
desfăşurării doctoratului.

- Spirit organizatoric : membră în diverse organizaţii:
•

Liga Studenţilor U.Ş.A.M.V., Iaşi;

•

Consiliul Facultăţii de Agricultură şi Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi

Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
- diplomată, dinamică, ambiţioasă, perseverentă, flexibilă şi receptivă la nou, adaptare rapidă
la un mediu de lucru nou, punctualitate, atenţie la detalii;

- prezenţă agreabilă.
LIMBI STRĂINE
- Engleză - citit, scris, vorbit - mediu;
- Franceză - citit, scris - mediu.
HOBBY-URI
- Cercetare, călătorii, sport, literatură.
ALTE INFORMAŢII
Permis de conducere: Categoria B, din 2002;

Referinţe: la cerere.

