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Informaţii personale  

Nume / Prenume LEUCĂ (căs. DROBOTĂ), Benedicta   
Adresă(e) Iaşi 

Telefon - Mobil:     0724.740.931 
Fax(uri) - 

E-mail(uri) bdrobota@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 16.01.1980 
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

MANAGER PROIECT 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada sept. 2009 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat MANAGER PROIECT 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiecte cu finanţare nerambursabilă 
Numele şi adresa angajatorului SC CRONOS CONSULTING SRL, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţa în afaceri şi management 
  

Perioada mart. 2007 – febr.2009 
Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR ADJUNCT 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiecte cu finanţare nerambursabilă 
Numele şi adresa angajatorului SC SINERGIS SRL, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţa în afaceri şi management 
  

Perioada oct. 2007 – febr.2008  
Funcţia sau postul ocupat SEF PROIECT CERCETARE PROIECTARE 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiecte cu finanţare nerambursabilă, cercetare in stiinţe naturale 
Numele şi adresa angajatorului SC SINERGIS SRL, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţa în afaceri şi management 
  

Perioada mart. 2005 – febr.2006 
Funcţia sau postul ocupat ECONOMIST 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiecte cu finanţare nerambursabilă 
Numele şi adresa angajatorului SC SINERGIS SRL, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţa în afaceri şi management 
  
  
  

 
 



Perioada aug. – noi. 2004 
Funcţia sau postul ocupat INGINER ECONOMIST 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ferma vegetala ≅5000 ha - Activitati privind productia vegetala, activitati economice 
Numele şi adresa angajatorului SC AGROCOV SRL, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie vegetală 
  

Perioada mart.– aug.2003 
Funcţia sau postul ocupat ECONOMIST 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultant de marketing, contabilitate primară 
Numele şi adresa angajatorului F&M FABRICS, Bakersfield – California - USA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ materiale textile 
  

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 01.01.2005 - prezent 
Calificarea / diploma obţinută DOCTORAND 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul - Agronomie, Specializarea - Management şi marketing în agricultură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV - Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

  
  

Perioada 2009 
Calificarea / diploma obţinută EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Procedura de achiziţii publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de calificare adulţi Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare 

  
Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută MANAGER PROIECT 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Managementul proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC EURO DIDACTICA SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare 

  
Perioada mart.2009 – iun. 2009 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri  perfecţionare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Marketingul produselor agro - alimentare, Politici de dezvoltare rurală, Economia întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universita degli studi di Bari, Italia  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cursuri  perfecţionare 

  



Perioada sept. 05 – ian. 2007 
Calificarea / diploma obţinută MANAGER AGRICOL/ MASTER   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management în agricultură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV - Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

  
Perioada Oct.1999- iul. 2004 

Calificarea / diploma obţinută INGINER DIPLOMAT/DIPLOMĂ LICENŢĂ 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Inginerie economică în agricultură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV - Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

  
Perioada Oct.1999- iul. 2004 

Calificarea / diploma obţinută DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC/CERTIFICAT DE 
ABSOLVIRE  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei, Introducere în pedagogie, Teoria şi metodica instruirii, Didactica specializării, 
Practică pedagogică, Consiliere psihopedagogică, Managementul clasei de elevi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV - Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare 

  
Perioada mart. -  aug. 2003    

Calificarea / diploma obţinută Cursuri  perfecţionare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Facultatea: ADMINISTRAREA AFACERILOR, Specializarea: MARKETING 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

California State University, Bakersfield, CA, USA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

  
Perioada sept. 1994 – iul. 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diploma bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Profil - MATEMATICĂ-FIZICĂ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Lic. Teoretic “V. Alecsandri” Săbăoani, Neamţ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii medii - Liceu 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
 
 
 

  



Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   Avansat  Avansat  Mediu  Mediu  Mediu  

Limba franceză   Mediu  Mediu  începător  începător  începător 

Limba italiană   Mediu  Mediu  începător  începător  începător 

Limba spaniolă   începător  începător  începător  începător  începător 

  
  

Competenţe şi aptitudini  Management şi marketing în agricultură 
Coordonare proiecte 
Cunoştinţe PC (Microsoft Project, Word, Excel, Power Point, etc.)  
Burse de mărfuri şi valori 
Zooeconomie 
Achiziţii publice 
Cunoştinţe privind tehnologiile de cultivare a principalelor culturi agricole  

 
Permis(e) de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare Premiul III – Simpozionul Studenţesc  - USAMV Iaşi, 2008, cu lucrarea Strategii privind dezvoltarea 
spaţiului rural din judeţul Iaşi, autori:  Cezarina Cucu, Benedicta Drobotă, Ionuţ Drobotă 
 
Lucrări ştiinţifice elaborate şi  publicate ca prim autor şi colaborator: 24 
 
Proiecte naţionale: 
Grant tip A, CNCSIS, Competitia 2006, Director grant: Prof. Dr. Chiran Aurel 
Strategii privind implementarea management  - marketingului pentru asigurarea unei viticulturi durabile, 
sustenabile si competitive in estul judetului Vaslui, in contextul securitatii productiei agricole. 
Funcţia – Colaborator 
 
Grant IDEI CNCSIS, Competitia 2008, Director grant: Prof. Dr. Chiran Aurel 
Strategii manageriale si de marketing privind dezvoltarea si eficientizarea productiei in cadrul sistemului 
integrat al productiei agricole si agroalimentare din zona Moldovei 
Funcţia – Colaborator 

 
  

Anexe - 
 


