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Curriculum vitae

Valentin Teodor Tudorache

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
06/10/2008–03/07/2012

Dimploma de inginer horticultor
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Bucureşti (România)

01/10/2013–09/06/2015

Diplomă masterat specializarea Protecţia Plantelor
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

engleză
germană

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare

Competenţe de comunicare

- bune abilităţi de comunicare dobândite în urma perioadelor de practică realizate în cadrul câmpurilor
experimentale aparţinând USAMV Bucureşti şi USAMV Iaşi
- o bună capacitate de adaptare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- bune competenţe organizaţionale dobândite în urma coordonării echipelor de studenţi în perioadele
de practică ale acestora în cadrul câmpurilor experimentale aparţinând USAMV Iaşi

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

- o bună stăpânire a suitei de programe din pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
Permis de conducere

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Conferinţe

- Participare la simpozionul ştiinţific de la Craiova, cu următoarele lucrări: ''Aspects regarding the
epigee entomofaune existing in some agricultural crops'' şi ''Observations on the structure, dynamics
and abbreviation of entomofaune collected from certain agricultural crops'', 2017
- Participare la simpozionul ştiinţific de la Iaşi, cu următoarea lucrare: ''Researches regarding the
entmofauna of coleopteras (COLEOPTERA) from some crops of N-E Moldavia'', 2018
- Participare la simpozionul ştiinţific de la Bucureşti, cu următoarele lucrări: ''Researches regarding the
entomofauna of some agricultural crops from N-E Moldavia'' şi ''Observations regarding the useful
entomofauna of some apple orchards and cabbage crop'', 2019
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