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Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Radu (căs. Donosă) Raluca Elena

Adresă(e) Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, cod 700490
Telefon(oane) (0040)0232/ 407521 Mobil:

Fax(uri)
E-mail(uri) rraluca2001@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 24 ianuarie 1977

Sex feminin

Locul de muncă / Domeniul
ocupaţional

Asistent universitar

Experienţa profesională

Perioada 2004- în prezent
Funcţia sau postul ocupat 2004- 2008 - preparator

2008- în prezent - asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătire şi predare lucrări practice de laborator pentru disciplinele Zootehnie şi Nutriţie animală,

Agricultură generală, Agronomie;
Cercetare ştiinţifică în domeniul optimizării alimentaţiei vacilor de lapte;
Elaborarea de lucrări ştiinţifice;

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ione Ionescu de la Brad”, Iaşi
aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, cod 700490
Telefon: +40 232 213069
Fax: +40 232 260650
Website: htpp://www.univagro-iasi.ro/

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică în învăţământul superior şi cercetare ştiinţifică

Perioada noiembrie 2003- septembrie 2004
Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog în zootehnie

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil cu consultanţă privind intocmirea raţiilor de hrană pentru vacile de lapte, tehnologii
moderne de creştere a animalelor, tehnologii moderne de cultivare a plantelor furajere
Efectuarea de loturi demonstrative de sfeclă furajeră, lucernă, păşune, cartofi
Realizarea de emisiuni radio pe teme de interes pentru „micul fermier”
Realizarea de broşuri, foi volante şi materiale de informare pe teme de interes pentru „micul fermier”

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia I.S.P.A. – Iaşi, aleea Mihail Sadoveanu, nr. 7, cod 700490
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Zootehnie

Stagii de practică Ferma de vaci pentru carne- Sligo, Club de echitatie- Donegal, Irlanda - Iunie - August 1999
S.C.D.B. Dancu- Cercetari efectuate in vederea realizarii proiectului de diploma - Iunie - Iulie 2000,
respectiv iunie- iulie 2001
Ferma de vaci cu lapte - Boyle, Irlanda - august – noiembrie 2001
S.C.D.B. Dancu- Cercetari efectuate in vederea realizarii proiectului de diploma – februarie – iunie 2002
Asociatia ISPA - Demonstratii de furajare. Analiza eficientei economice – martie- octombrie 2003



Pagina 2- Curriculum vitae
Donosă Raluca Elena

Vizite de documentare       Olanda - ferma de vaci cu lapte, fabrica de procesare a laptelui; Cooperativa Agrifirm; Colegiul
Agricol- Dronten (colegiu ferma) – 1- 8 mai 2004
       Ungaria – ferme de vaci cu lapte, centre de colectare a laptelui, firma AgroLegato – 19- 23 noiembrie
2004

Instruiri        Optimizarea productiilor animale prin imbunatatirea nutritiei animale – Contanta 11– 12 mai 2005
        Instruiere teoretica si practica in domeniul exploatarii si cresterii vacilor cu lapte- Brasov, Centrul
CIDELA, 9- 12 iunie 2005

Educaţie şi formare

Perioada Noiembrie 2003- în prezent
Calificarea / diploma obţinută Doctorand fără frecvenţă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ione Ionescu de la Brad”, Iaşi
aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, cod 700490

Perioada Octombrie 2002- iunie 2003
Calificarea / diploma obţinută Masterat „Nutriţia şi alimentaţia animalelor”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-metabolismul energetic şi al substanţelor nutritive la animale
-biotehnologii în nutriţie
-optimizarea pe calculator a alimentaţiei animalelor şi a bazei furajere
-controlul calităţii nutreţurilor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ione Ionescu de la Brad” Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii posruniversitare
Durata: 1 an
Forma: cu frecvenţă

Perioada Octombrie 1997- iunie 2002
Calificarea / diploma obţinută Inginer tehnolog în zootehnie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Conform curriculuei

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ione Ionescu de la Brad” Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii universitare
Durata: 5 ani, la zi

Perioada 1991- 1995
Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iaşi
Secţia : filologie- limbi străine

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză, Spaniolă, Italiană, Greacă
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză B1 B1 B1 B1 B1

Limba franceză B1 B1 B1 B1 B1

Limba spaniolă B1 B1 B1 B1 B1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, abilităţi de comunicare, responsabilitate

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Organizare grupuri de studiu, instruiri, seminarii de informare pe teme de creştere animalelor
Participarea la campania de promovare a U.S.A.M.V.- Iaşi

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Operare PC: Word, PowerPoint, Excell; navigare internet

Permis(e) de conducere NU


