
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume VĂTAVU ROXANA 

Adresă(e) BULEVARDUL DACIA NR 32, BLOC SC 8, ET. 2, Ap. 5 

Telefon(oane) 0754/305552, 0747241772 

E-mail(uri) vatavuroxana@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Româna 
  

Data naşterii 19/09/1980 
  

Sex Feminin 
  

  

Experienţa profesională  

  

  
  

Perioada 1.01-30.06.2009 

Funcţia sau postul ocupat Asistent manager-secretariat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizare proiecte de finanțare pentru cercetare-dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului Fundația pentru Sprijinirea Producătorilor Agricoli ,,Haralamb Vasiliu,, Aleea Mihail Sadoveanu nr.3 Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate in domeniul agricol 

  

Perioada 3.10.2008-3.10.2011- Proiect CEEX Modul IV P conform Nr 293, -,,Laborator pentru expertizarea, 
certificarea și controlul organismelor modificate genetic și a produselor agro-alimentare obținute 
(LECOM) 

Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetător  

Activităţi şi responsabilităţi principale observații și efectuarea unor experimente  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară ,,Ion Ionescu de la Brad,, 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

  

Perioada 1.05-22.10.2007 - Program SAPARD-Măsura 4.1 Imbunătăţirea pregătirii profesionale 

Funcţia sau postul ocupat Asistent manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale organizare mese rotunde, cursuri de instruire, conferințe, întâlniri de lucru etc 

Numele şi adresa angajatorului Fundația pentru Sprijinirea Producătorilor Agricoli ,,Haralamb Vasiliu,, Aleea Mihail Sadoveanu nr.3 Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

 Domeniul agricol 
 
1/10/2008- 30/09/2011 Contractul de cercetare PNCDI nr. 52137/2008: Creşterea siguranţei şi securităţii 
produselor agricole vegetale prin utilizarea de noi biostimulatori 

Membru 
Studii de documentare; 
Efectuarea unor experimente privind efectul biostimulatorilor asupra culturilor de grâu si tomate, 
observații privind modificarile ce apar la nivel celular, observatii fenologice, biometrice și calcule 
statistice. 
Observații finale asupra rezultatelor experimentale 
Redactarea de materiale si rapoarte de cercetare. 
Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu De La Brad” Iaşi 



  
 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 14.09.2009-prezent 

Calificarea și diploma obținută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

Studii de masterat (domeniul ,,Tehnologii avansate în agricultură’’) 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ,,I. Ionescu de la Brad’’. 
 

  

Perioada 08.09-12.10.2007 

Calificarea și diploma obținută Diplomă de absolvire a unui curs de instruire în domeniul Agriculturii ecologice în cadrul proiectului 
PHARE CBC B 220202 RO 2004/016-941.01.02.04 ,,Centrul de promovare a bunelor practici agricole în 
agricultura ecologică în regiunea transfrontalieră Iași-Ungheni,, 
 

 Diplomă de absolvire a unui curs de ,,Pregătire profesională pentru dezvoltarea competențelor în domeniul 
producției vegetale și creșterii animalelor,, în cadrul Măsurii 4.1.,,Îmbunătățirea pregătirii profesionale,,-
Programul Sapard 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația pentru Sprijinirea Producătorilor Agricoli ,,Haralamb Vasiliu,, Aleea Mihail Sadoveanu nr.3 Iași 

  
  

Perioada 2005-prezent 

Calificarea și diploma obținută doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Genetica și Ameliorarea Plantelor, Plante Medicinale, Tehnica experimentala, Managementul 
Proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ,,Ion Ionescu De La Brad,, Iași 

  

Perioada 2000-2004 

Calificarea și diploma obținută Biolog 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-Biologie 
-Chimie 
-Genetica moleculară,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, Facultatea de Biologie Iași 

Perioada 14.04.-14.07.2009 stagiu de documentare și cercetare în domeniul geneticii moleculare la 
UNIVERSITATEA ,,JUSTUS VON LIEBIG,, GIESSEN, GERMANIA. 

Perioada 10.10-17.10.2007 curs de instruire Colegiul Assen-Olanda 
  



  
 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) româna 

  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleză 

  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Limba   *  *  *  -  * 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale -Disponibilitate pentru colaborare  
-Motivaţie şi flexibilitate  
-Competente de interactiune socială, individuale sau cu grupuri variate de oameni, dobindite în cadrul a 
numeroase conferinte, colocvii, în țara și strainatate, respectiv în calitate de profesor pe diferite trepte de 
educare a tinerilor.  
-Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera; 
-Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare; 
-Participare la activităţile presupuse de proiectele practice şi de cercetare derulate în cadrul facultăţii  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-Spirit organizatoric  
-Experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei; 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -capacitatea de a mânui echipamente şi maşini 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

MS Office (Word, Excel, Power Point, Corel Drow),  

  

  

Alte competenţe şi aptitudini organizare mese rotunde, cursuri de instruire, conferințe, întâlniri de lucru etc. 
  

Informaţii suplimentare Membru al Societăţii Române de Fiziologia Plantelor 
Membru ESNA-,,The European Society for New Methods in Agricultural Research’’ 
Membru in Fundatia Universitara pentru Sprijinirea Producatorilor Agricoli “Haralamb VASILIU” Iasi 

  

  

 
 

Declar pe propria răspundere că datele sunt conforme cu realitatea 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA  

Semnătura 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

