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Europass 

Curriculum vitae  
  

Informaţii personale 
 

Nume şi prenume ZĂPODEANU CEZARA-VALENTINA 
Adresă Aleea Tudor Neculai, nr. 149, bl. 1017, sc. B, et.3, ap. 16, Iași. 

Telefon 0787554231   

E-mail valcezara@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 29.07.1988 
  

  

  

Experienţa 

profesională 

 

  

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

      Principalele activităţi și 

responsabilităţi 

Numele şi adresa 

angajatorului  

Tipul activităţii sau 

domeniul de activitate 

2008 - prezent 

Manager de transport 

  Organizarea parcului auto, planificarea activităţilor de transport, instruirea şi 

controlul personalului,  aprecierea profitabilităţii activităţilor şi verificarea 

contractelor firmei  

S.C. AUTOZANO S.R.L., loc. Hălăucești, jud. Iași  

Transporturi urbane și suburbane 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi și 

responsabilităţi 

 

 

 

 

 

Membru asociat 

Tipul activităţii sau 

domeniul de activitate 

2015 – prezent 

Gradator autorizat 

Determinarea calității semințelor de consum; măsurarea şi digitizarea 
terenurior agricole, încheierea contractelor de arendă, întreţinerea bazei de 

date privind furnizorii, clienţii, arendatorii, reprezentarea întreprinderii în 

relaţiile cu Agenţia Naţională de Administrare  Fiscală (întocmire şi 

depunere declaraţii fiscale lunare), Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în 

Agricultură, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Consiliile locale 

ale Primăriilor. 

Întreprindere Familială Zăpodeanu Anton, loc. Hălăucești, jud. Iași 

Agricultură 

  

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi și 

responsabilităţi 

 

 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau 

 2014 - prezent 

Doctorandă 

Lucrări practice de laborator în cadrul disciplinelor de “Utilaje şi tehnologii  

în industria alimentară” şi “Operaţii şi procese în industria alimentară” 

pentru specializările: 

- Controlul şi expertiza produselor alimentare; 

- Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism; 

- Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi 

industria alimentară. 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la 

Brad" din Iaşi, Facultatea de Agronomie 

 

Mecanizarea agriculturii 
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domeniul de activitate  

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

      Principalele activităţi și 

responsabilităţi 

 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

2019-prezent 

Asistent universitar 

 Efectuarea de lucrări practice în cadrul disciplinelor de: Maşini de 

recoltat; Maşini de lucrat solul, Tractoare, automobile şi sisteme de propulsie 

a maşinilor agricole; Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor 

animaliere; Întreţinerea şi repararea autovehiculelor rutiere; Echipamentul 

electric şi electronic al autovehiculelor rutiere. 

 Îndrumarea proiectelor de an la disciplinele: Maşini de recoltat şi 

Camioane, remorci şi transport greu.  

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de 

Mecanică, Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule 

Rutiere 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 
 

Calificarea / diploma 

obţinută 

2003 -2007 – Absolventă al Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași, 
filiera teoretică, profil real, specializarea „Matematică-Informatică” 

Diplomă de bacalaureat 

Perioada 

 

 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

2007 -2011 – Absolventă a Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii 

Tehnice "Gheorghe Asachi" Iași, profilul Inginerie Mecanică, specializarea 

Maşini şi instalaţii în agricultură şi industrie alimentară 

Inginer – Diplomă de licenţă (Media examenului de licenţă: 10) 

Desen tehnic şi geometrie descriptivă/ Studiul materialelor/ Organe de 

maşini/ Vibraţii mecnice/ Operaţii şi procese în agricultură/ Maşini şi 

instalaţii pentru prelucrarea produselor vegetale 

 

Universitatea Gheorghe Asachi, Iaşi – Facultatea de Mecanică 
 

 

Perioada 

 
 

                   Calificarea / 

diploma obţinută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Diplome obținute 

2007 -2012 – Absolventă a Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii 

Tehnice "Gheorghe Asachi" Iași, profilul Ingineria Autovehiculelor, 

specializarea Autovehicule Rutiere 

    Inginer – Diplomă de licenţă (Media examenului de licenţă: 9) 

 

Mecanică, Tribologie, Mecanisme, Termotehnică şi instalaţii termice, 

Acţionări hidraulice şi pneumatice, Electrotehnică şi maşini electrice, 

Dinamica autovehiculelor rutiere, Trafic şi siguranţă rutieră, Diagnosticarea 

autovehiculelor rutiere 

Universitatea Gheorghe Asachi, Iaşi – Facultatea de Mecanică 
 

 

Premiul III în cadrul concursului profesional studenţesc "C.C. Teodorescu" 

la disciplina Rezitența Materialelor, profil mecanic, în anul universitar 

2008-2009 

Premiul III în domeniul Ingineria autovehiculelor în cadrul cercurilor 

ştiinţifice studenţeşti, în anul universitar 2009-2010 

Perioada 

 

Calificarea / diploma 

obţinută 

2011 - 2013 – Absolventă a programului de masterat în domeniul Inginerie 

mecanică specializarea „Tehnici nepoluante în industria agroalimentară” 

 

Diplomă de master (Media examenului de disertaţie: 10) 
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Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

Metode şi tehnici avansate şî proiectare asistată, Dezvoltare durabilă în 

agricultură, Calitatea produselor şi proceselor în industria agroalimentară, 

Conservarea produselor agroalimentare/ Expertize tehnice şi avaluări în 

ingineria mecanică 

Universitatea Gheorghe Asachi, Iaşi – Facultatea de Mecanică 

 

Perioada 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de  

2013  

Manager de transport/ Certificat de competenţă profesională pentru 

transportul rutier naţional şi internaţional 

 

Trafic şi siguranţă rutieră/ Regulamente europene privind condiţiile de 
efectuare a transporturilor rutiere de marfă şi persoane/ Regulamente 

naţionale în domeniul transportului rutier 

Ministerul Transporturilor/ Institutul de formare profesională în transporturi 

rutiere, Iaşi 

Perioada 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
formare 

2013 - 2014 – Absolventă a modulului psihopedagogic nivelul I 

Certificat de absolvire (Media examenului de absolvire: 10) 

 

Psihologia educaţiei/ Pedagogie/ Didactica specialităţii/ Instruire asistată de 

calculator/ Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar 

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la 

Brad" din Iaşi, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

 

Perioada 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

2014 - 2015 - Absolventă a modulului psihopedagogic nivelul II 

Certificat de absolvire (Media examenului de absolvire: 10) 

 

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor/ Didactica domeniului 

şi dezvoltări în didactica specialităţii/ Proiectarea şi managementul 

programelor educaţionale 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la 

Brad" din Iaşi, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Perioada 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

2014 

Certificat de pregătire profesională eliberat de Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale prin Ordinul nr. 442/2015 publicat în Monitorul Oficial 
cu numărul 138 din data de 24 februarie 2015 

 

Norme şi proceduri utilizate în baza standardelor naţionale în vigoare 

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Comisia Naţională de 

Gradare a Seminţelor de Consum 
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Perioada 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

2013 - prezent – În curs de finalizare a tezei de doctorat 

Metode moderne de cercetare/ Managementul carierei/  Tehnologii, linii 

tehnologice, utilaje şi instalaţii în industria morăritului  

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la 

Brad" din Iaşi, Facultatea de Agronomie, domeniul „Mecanizarea 

agriculturii” 
  

Aptitudini şi 

competenţe personale 

 

  

Limba maternă Romană 
  

Limbi străine cunoscute  

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

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  C2 Engleza C2 Engleza C1 Engleza C1 Engleza C2 Engleza 

  C1 Franceza C1 Franceza C1 Franceza C1 Franceza C1 Franceza 

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

           Competenţe şi 

abilităţi sociale 

 Capacitate comunicare, negociere, putere de cunoaştere şi înţelegere. 

 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Abilităţi de leadership, capacitate de sinteză şi analiză, spirit organizatoric 

  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 

Cunoașterea și utilizarea  programelor: MS Office, SolidWorks, AutoCad, 
Catia, MatLab, Saga Soft. 

  

  

  

Permis de conducere Categoriile: B+E,  C+E 
  

Proiecte Am participat ca membră în echipa de cercetare şi implementare în 

următoarele proiecte: 

1. PN II nr. 158/2014: „Tehnologii şi echipamente novatoare pentru 

implementarea în agricultura irigată a conceptului de fertirigaţii 
(FERTIRIG)” – 2014-2017; 

2. Sub-proiect ROSE AG 206/2019: „Creşterea deschiderii parcursului 

educaţional către absolvire prin reducerea abandonului în primul an de 

studii la Facultatea de Mecanică de la Universitatea Tehnică Gheorghe 

Asachi din Iaşi – Mec4Pass” – 2019-prezent 

Afilieri Membră a asociaţiei profesionale SIMAR – Societatea Inginerilor Mecanici 

Agricoli din România 

 


