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INFORMAŢII PERSONALE Diaconu Andreea 
 

 Str. Grădinari, nr. 42, Iași, România  

    0742282938        

 andreea_diaconu_a@yahoo.com  

  

Sexul Feminin | Data naşterii 02/09/1987 | Naţionalitatea Româncă  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

 

 

Cercetător  cu Contract de finanțare nr. PN-II nr. 158/2014 pe proiectul cu titlul 
„ELABORAREA TEHNOLOGIILOR DE FERTIRIGARE A CULTURILOR 
LEGUMICOLE DIN SPAȚIILE PROTEJATE” 
 

Numele şi adresa angajatorului: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE 
AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA 
BRAD” , Iași 
 

• Activităţi şi responsabilităţi principale:  Documentare, efectuare de calcule 
statistice și interpretarea rezultatelor obținute, efectuarea de lucrări de 
înființare și întreținere a câmpul de experiență, observații, etc.  

 

1/09/2014-31/08/2017  

Tipul sau sectorul de activitate  Cercetare 

Consilier vânzări  
 

Numele şi adresa angajatorului: SC.ECCO SHOES ROMÂNIA.SRL, Iași 

• Activităţi şi responsabilităţi principale: Vânzarea de încălţăminte 
pentru adulţi şi copii, consilierea clienţilor, încasarea folosind casa de 
marcat și POS-ul, utilizarea programul MENTOR, întocmirea 
rapotului de gestiune, recepţionarea mărfii, întocmirea actelor și 
avizelor, amenajarea magazinului și a vitrinei, întreţinerea punctului 
de lucru, ținerea legăturii de clienții fideli, implementarea de 
campanii și training-uri, managerierea angajaților, întocmirea de 
vânzări online, interacționarea cu clienții online. 

 

16/05/2012-31/10/2015  

Tipul sau sectorul de activitate  Vânzări 

Lucrător comercial  
 

Numele şi adresa angajatorului: SC.KENVELO ROMÂNIA.SRL, Iași 

• Activităţi şi responsabilităţi principale: Vânzarea de îmbrăcăminte, 
încălţăminte, accesorii şi bijuterii pentru adulţi şi copii, consilierea 
clienţilor, încasarea folosind casa de marcat, programul 
PosFlowMEDIA şi POS-ul, ţinerea gestiunii, recepţionarea mărfii, 
amenajarea magazinului, întreţinerea punctului de lucru şi 
supravegherea. 

 

04/10/2011-01/05/2012  

Tipul sau sectorul de activitate  Vânzări 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 

  

Lucrător comercial  
 

Numele şi adresa angajatorului: SC.UNISEM.SA, Iași 

• Activităţi şi responsabilităţi principale:  Vânzarea de pomi, butaşi, seminţe 
de flori, legume şi gazon, tratamente fitosanitare şi unelte, consilierea 
clienţilor, încasarea, aranjarea mărfii pe raft, gestionarea mărfii şi 
supravegherea punctelor de lucru. 

 

21/03/2011-30/05/2011  

Tipul sau sectorul de activitate  Agricultură, silvicultură şi pescuit 

Lucrător comercial  
 

Numele şi adresa angajatorului: SC.EXI ELINES.SRL, Iași 

• Activităţi şi responsabilităţi principale: Vânzarea de îmbrăcăminte, 
încălţăminte, genţi şi accesorii pentru doamne şi domnişoare, consilierea 
clienţilor, încasarea folosind casa de marcat şi POS-ul, ţinerea gestiunii, 
întreţinerea punctului de lucru şi supravegherea. 

 

19/06/2010-18/01/2011  

Tipul sau sectorul de activitate   Vânzări 

Certificat de absolvire „Departamentul pentru pregătirea personalului 
didactic” – Nivelul II  
 

Denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea: Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Şcoala doctorală de Agronomie, 
Horticultură şi Zootehnie, Domeniul Agronomie, Facultatea de Agricultură, 
Specializarea Mecanizarea agriculturii, Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic, Iaşi 

2014-2015  

• Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților; Didactica 
domeniului și dezvoltării în didactica specialității (învățământ liceal, 
postliceal, universitar); Comunicare educațională, Proiectarea și 
managementul programelor educaționale, Managementul organizației 
școlare; Practică pedagogică în învățământul liceal, postliceal, 
universitar. 

Certificat de absolvire „Departamentul pentru pregătirea personalului 
didactic” – Nivelul I 
 

Denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea: Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Şcoala doctorală de Agronomie, 
Horticultură şi Zootehnie, Domeniul Agronomie, Facultatea de Agricultură, 
Specializarea Mecanizarea agriculturii, Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic, Iaşi 

2013-2014  

• Psihologia școlară (educației); Introducere în pedagogie (pedagogie 
școlară); Teoria și metodologia instruirii (pedagogia școlară); 
Didactica specialității; Instruire asistată de calculator; Managementul 
clasei. Practică pedagogică în învățământul liceal. 
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Doctor în Științe Agricole, Specializarea Mecanizarea Agriculturii, cu Teza de 
doctorat: „CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA EXPLOATĂRII 
MAȘINILOR PENTRU COMBATEREA BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR DIN 
PLANTAȚIILE VITICOLE ȘI POMICOLE ÎN VEDEREA REDUCERII 
GRADULUI DE POLUARE A SOLUI”, având ca coordonator științific Prof. 
univ. dr. Ioan ȚENU 
 

Denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea: Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Şcoala doctorală de Agronomie, 
Horticultură şi Zootehnie, Domeniul Agronomie, Facultatea de Agricultură, 
Specializarea Mecanizarea agriculturii, Iaşi 

2012-2015  

• Principalelor materii studiate: Metode moderne de cercetare, 
Managementul carierei, Mașini pentru combaterea bolilor și dăunătorilor, 
Tehnologii pentru efectuarea mecanizată a tratamentelor fitosanitare din 
plantaţiile viticole și pomicole. 

Inginer peisagist cu Lucrarea de disertația: „EVALUAREA SUSTENABILITĂȚII 
PLANTELOR ORNAMENTALE DENDROLOGICE DIN PARCUL COPOU 
IAȘI”, având ca coordonator științific Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU 
 

Denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea: Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Horticultură, 
Specializarea Amanajări peisagere urbane şi teritoriale, Iași 

2010-2012  

• Principalelor materii studiate: Programe peisagistice; Stiluri, genuri şi 
efecte peisagistice; Materiale şi dotări ecologice; Amenajări floricole;
Plantaţii dendrologice; Parcuri şi rezervaţii; Managementul amenajărilor 
peisagistice; Conservarea, restaurarea şi reabilitarea peisagistică; 
Sustenabilitatea amenajărilor peisagere; Tehnologii peisagistice avansate. 

Inginer horticultor cu Lucrarea de licență: „CERCETĂRI PRIVIND 
OPTIMIZAREA FUNCȚIONĂRII MAȘINILOR FOLOSITE PENTRU 
TRATAMENTELE FITOSANITARE ÎN PLANTAȚIILE VITICOLE”, având ca 
coordonator științific Prof. univ. dr. Ioan ȚENU 
 

Denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea: Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Horticultură, 
Specializarea Horticultură, Iaşi 

2006-2010  

• Principalelor materii studiate: Maşini horticole; Chimie; Botanică; 
Genetică; Topografie, cadastru şi desen tehnic; Construcţii; Fiziologia 
plantelor; Îmbunătăţiri funciare; Pedologie; Ecologia şi protecţia mediului; 
Fitotehnie; Arboricultură ornamentală; Legumicultură; Pomicultură; 
Viticultură; Floricultură; Ameliorare; Arhitectură peisageră; Management; 
Oenologie; Contabilitate; Ampelografie; Tehnologia produselor horticole; 
Marketing. 

Diplomă de bacalaureat    
Denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea: Grup Şcolar 
"Radu Cernătescu", Specializarea Matematică-Informatică, Iaşi 

2002-2006  

• Principalelor materii studiate: Limba romană; Limba engleză; Limba 
franceză; Matematică; Informatică; Chimie; Geografie; Economie. 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

Limba maternă Româna  
 

 

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  Alte limbi străine cunoscute 

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B1  B1  A2  A2  B1 
 Certificat de participare la Cursul de limba engleza nivel A1 al Univeristății 

“Alexandru Ioan Cuza” Iași (01.03.2013-30.04.2013) 
Franceză B1  B1  A2  A2  A2  

  
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: 

Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe și abilități 
sociale 

• bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei în relații 
cu clienții în vânzări, voluntariat și în susținere raportelor și lucrăriilor 
științifice din cadrul doctoratului; 

• capacitate de autoperfecționare și valorificare a experienței; 
• spirit de echipă; 
• creativitate și tenacitate; 
• capacitate de adaptare. 

Competenţe și aptitudini 
organizaţionale/manageriale  

• spirit organizatoric dezvoltat; 
• experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei. 

Competenţe informatice  • bună stăpânire a internetului şi a instrumentelor Microsoft Office™ 
(Word™, Excel™, Outlook™ şi PowerPoint™) având Atestat în 
utilizarea PC-ului;  

• cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator 
(AutoCad2D™, Realtime Landscaping Architect™). 

Alte competenţe  • învățare ușoară; 
• aptitudini artistice: desen și proiectare. 

Permis de conducere  • B (din 12.09.2007) 

Prezentări 
 

• Premiul III cu prezentarea la Simpozionul studențesc a Facultății de 
Horticultură de la  “Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară” - Iaşi, cu tema “Cercetări privind determinarea 
uniformităţii debitului pulverizat de unele duze de stropit” (aprilie 
2010); 
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Certificări • Certificat de participare ca voluntar în Campania caritabilă 
“Săptămâna Națională a Voluntarilor 2014” (12-18 mai 2014); 

• Certificat de participare ca voluntar în Campania caritabilă “Puțin 
pentru tine mult pentru alții ediția a III-a” (20.10.2013-6.12.2013); 

• Certificat pentru participarea la workshop-ul cu tema ,,Îngrăşăminte 
SCOTTS pentru gazon, Gama de seminţe SCOTTS Landscaper Pro şi 
Proselect, Rezultate şi noutăţi” (2011) 


