
 

Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Zaharia, Alina 
  

Adresă Sat Brădicești, Com. Dolhești, Jud. Iași, România 
  

Telefon    Mobil: +40752903234 
  

E-mail alina_catri@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii O5.10.1983 
  

Sex Feminin 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 
Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

2010-prezent 
Doctorat Facultatea de Horticultură, specializarea Floricultură, titlul tezei de doctorat: ‘Studiul unor 
specii cu valoare ornamentală din flora spontană a României și posibilitatea introducerii lor în cultură.” 
 
-Metode moderne de cercetare; Managementul proiectelor; Tehnologii modern de cultivare a plantelor 
floricole, Fiziologia și ecologia plantelor floricole, Biodiversitatea floristică a României; 
- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 

 
 
ISCED 8 

 
2008-2010 
Diplomă de master(nr. 143  din 21.11.2011, seria H, nr. 0019945), Facultatea de Agricultură, domeniul 
Evaluarea și conservarea terenurilor agricole 
 

   - 
 
 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 
 

 
ISCED 7 

 
2003-2008 
Inginer diplomat/ diplomă de licență ( nr. 587 din 15.06.2009, seria G, nr. 0037941)- Facultatea de 
Agricultură, specializarea Agricultură 
 
-Agrotehnică, Fitotehnie; Marketing agroalimentar; Fitopatologie; Eficiența investițiilor în agricultură;  
Managementul proiectelor  
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 

 
ISCED 6 



 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Alte performanțe obținute 

1998-2003 
Diplomă de bacalaureat (nr. 39 din 07.10.2003, seria T, nr. 0241319) şi atestat în informatică (analist 
programator)  profil - Resurse natural și protecția mediului, Specializarea – Tehnician industrie 
alimentară  
 
Liceul: GRUPUL  ȘCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „DUMITRU MOȚOC” - GALAȚI 

 
ISCED 3 

 
 03.11.2008 – 03.02.2009 
 Certificat de absolvire a cursurilor A.J.O.F.M. – C.F.P. - CONTABIL (nr 024 din 28. 05.2009, seria F, 
nr. 0353524) 
  
12.04.2012 - 30.05.2012 
Certificat de absolvire a cursurilor de competențe cheie mai multor ocupații – comunicare în limba 
engleză (nr.492 din 16.11.2012, seria G, nr. 00025767) 

 
1.10.2012-1.10.2013 
Funcția Casier- Facultatea Horticultură din cadrul  Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 
 

   2004 - 2007 
Certificat de absolvire a cursurilor din cadrul modulului psihopedagogic de pregătire a personalului 
didactic (nivelul I)- (nr. 07 din 15.06.2009, seria G, nr. 0033682)  
-Psihologia educației; Pedagogie; Didactica specialității 
 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 

 
 

 - 
        

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 
Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

1. Limba Engleză  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

2. Limba Franceză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale 
 

 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 
Competenţe şi aptitudini artistice 

Capacitate decizională bună în condiții de stres 
Abilitate în comunicare 
Determinare și orientare spre rezultate 
Disponibilitate de lucru program prelungit 
 
Capacitate organizatorică bună,formată și dezvoltată în cadrul studiilor și activităților de formare și 
perfecșionare profesională, comunicare și spirit de echipă 
 
 
O bună stăpînire a limbajelor de programare: MicroSoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet 
Explorer 
 
Pasionat de desen, fotografii, grafică pe calculator 
 


