
 

 
 

  

 

 

curriculum vitae 
Europass 

  

 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume  PĂDURARIU EUGENIA ANCA 

Adresa  Str.  Pîrîului nr. 9, Botoşani - România. 

Telefon   Mobile: 0753841844 

Fax   

E-mail  anca_eugenia2001@yahoo.com 

 
 

Naţionalitate   Română 
 

Data naşterii  1-07-1979 
 

Sex  feminin  

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 Domeniul agricol  

 

Experienţa profesională 
 

Perioada  2005 – 2006 

Funcţia şi postul ocupat  Inginer horticol 

Numele şi adresa angajatorului  Rompomicola – Roma, judeţul Botoşani. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Inginer horticol 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 * Coordonarea activităţii din cadrul fermei pomicole; 
* Coordonarea activităţii din cadrul fermei zootehnice; 
 

 

Educaţie şi formare 
 

Perioada  2008 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută 

Discipline principale studiate 

    Numele şi tipul Instituţiei de învăţământ 

 Doctorandă cu frecvenţă  

Legumicultură, Managementul proiectelor, Tehnică experimentală  

- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, 
Facultatea de Hotricultură; 

Nivelul de clasificare naţională sau 
internaţională 

 

 Şcoală doctorală  

                                              Perioada  2005 – 2007  

Diplomă obţinută 

Discipline principale studiate 

 Diplomă de master 

Producerea materialului săditor legumicol, Producerea materialului săditor floricol, 
Producerea materialului săditor viticol, Producerea materialului săditor pomicol , Metode 
moderne de ameliorare şi statistică 



 

 
 

  

 

Numele şi tipul Instituţiei de 
învăţământ / furnizorul de formare   

Nivelul de clasificare naţională sau 
internaţională 

 

 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, 
Facultatea de Hotricultură; 

Studii postuniversitare de specializare 

Perioada  2000 - 2005 

Diplomă obţinută 

Discipline principale studiate 

 

Numele şi tipul Instituţiei de 
învăţământ / furnizorul de formare 

Nivelul de clasificare naţională sau 
internaţională 

 

 Diplomă de inginer diplomat 

Legumicultură, Pomicultură, Floricultură, Viticultură, Fiziologia plantelor, Ameliorarea 
plantelor, Botanică 

- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, 
Facultatea de Hotricultură; 

Studii universitare de licenţă 

Perioada  1994 - 1998 

Diplomă obţinută 

Discipline principale studiate  

Nivelul de clasificare naţională sau 
internaţională 

 

 Diplomă de bacalaureat 
 
Matematică, Fizică, Materii prime şi materiale folosite în industria alimentară, Procese şi aparate 
Liceul „Agroindustrial” Botoşani 

   
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă  Română 

Limbi cunoscute  1.franceza 
 

 Autoevaluare  

 

 

Înţelegere Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceza  Utilizator 

elementar 
Utilizator 

elementar 
Utilizator 

elementar 
Utilizator 

elementar 
Bine 

 

Competenţe şi abilităţi sociale  - Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate,când am participat 

la activităţile presupuse de proiectele practice şi de cercetare derulate în cadrul 

facultăţii; am continuat să consolidez această experienţă ca angajat în postul de inginer 

la ferma pomicolă – Rompomicola; 

- îmi place mediul concurenţial  

- abilităţi de relaţionare 

- interesată să învăţ pentru a fi în permanenţă actuală cu noutăţile şi de a obţine mai 

multă experienţă 

- persoană comunicativă 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Capacitate de conducere, spirit organizatoric, planificarea şi realizarea diverselor 

activităţi 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice   
 

Competenţe şi cunoştinţe de  
utilizare a calculatorului 

 Utilizare sistem de operare Microsoft Windows şi programe de tip office (Microsof Word, 

Microsoft Power Point) 

 



 

 
 

  

 

 
 

Alte competenţe şi aptitudini  Pasionat de desen artistic; 

Hobby: baschet 
 

Informaţii suplimentare 
 
                       Perioada de derulare  
                              Tipul proiectului 
 
                             Tipul proiectului 
 
 
               Funcţia în cadrul proiectului 
 
 
 

  

 

2009 – 2011 

PN II – 52141/2008 

 

Fundamentarea siguranţei alimentare într-un sistem ecologic de producere a legumelor proaspete, 
prin studiul principalilor factori de risc, în vederea sustenabilităţii producţiei –SIECOLEG 

 

Cercetător 

 


