Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume DIANA NECHITA
Adresă Str. Petru Rares, Bloc 264, Sc. c, Ap. 7, Vaslui, cod postal 730142, Jud. Vaslui, Romania
Telefon Mobil: 074539457

Telefon serviciu:

+40235-311802

Fax +40235-311591
E-mail nechitaisctv@yahoo.com
Data nasterii 20.08.1968
Sex

Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1995-2009
Consilier superior

Activităţi şi responsabilităţi principale Ca inspector vitivinicol am avut urmãtoarele principale atribuţii , conform fişei postului:
- executarea de expertize tehnice şi analize în domeniul realizãrii producţiei de struguri , vinuri şi alte
produse vitivinicole .
- verificarea modului de respectare a practicilor şi tratamentelor oenologice admise în producţia de
vinuri si acordarea de sancţiuni
- efectuarea controlului analitic al vinurilor
- exercitarea controlului tehnic în toate fazele de producere a vinurilor şi a celorlalte produse cu
denumire de origine controlatã şi asupra eliberãrii documentelor necesare pentru atestarea calitãţii
produselor respective.
- verificarea activitãţii laboratoarelor autorizate de MAPDR.
- verificarea modului de respectare a legislaţiei în vigoare privind înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor
viticole, modul de întreţinere, indiferent de forma de exploatare.
- control tehnic privind trasabilitatea produselor vinicole : producãtor-comerciant-consumator .
-implementarea programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole şi a altor tipuri de
programe din sectorul vitivinicol , derulate cu sprijin comunitar , la nivel de judeţ.
-gestionarea drepturilor de plantare pentru înfiinţarea plantaţiilor de vie
-consiliere tehnicã conform fişei postului
-am coordonat/participat întâlniri de lucru , sesiuni , training-uri
-am întocmit întâmpinãri şi am reprezentat unitatea în litigiile cu diverşi agenţi economici în instanţe
judecãtoreşti.
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MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA VASLUI– instituţia s-a reorganizat in luna august
, anul 2010 (Adresa institutiei : Strada Eternitatii nr. 1, Vaslui , Telefon 0235 – 311802)

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC VITIVINICOL

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2009
Director coordonator adjunct –DIRECTIA INSPECTII

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

-coordonarea , organizarea şi controlul activitãţii compartimentelor judeţene inspecţii :sector
producere şi valorificare legume-fructe , sector industrie alimentarã şi produse tradiţionale , sector
inspecţii organisme modificate genetic , sector inspecţii fertilizanţi , sector inspecţii produse ecologice
şi sector vitivinicol .
-întocmirea de planuri de acţiune şi efectuarea de raportãri lunare , trimestriale şi anuale cãtre
Direcţia Generalã de Inspecţii din cadrul MADR.
- colaborare instituţionalã fructuoasã : IPJ-Serviciul antifraudã , ONDOV –Oficiul teritorial Iaşi pentru
vinurile cu denumirte de origine , DGFP , OCPI, DSVSA , etc
-consiliere persoane fizice şi juridice
- efectuare training-uri
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA VASLUI
Sector vitivinicol
2009-2011
Consilier superior
Activitãţile şi tesponsabilitãţile menţionate la atribuţiile inspectorului vitivinicol
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA VASLUI– instituţia s-a reorganizat în luna august ,
anul 2010 (Adresa institutiei : Strada Eternitatii nr. 1, Vaslui , Telefon 0235 – 311802)
Serviciul inspecţii şi implementare politici de piaţã
2011
Consilier superior
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale-Direcţia Generalã Control şi Inspecţii
B-dul Carol Inr.24,Bucureşti, cod 02092
Consilier superior INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC VITIVINICOL
Activitãţile şi tesponsabilitãţile menţionate la atribuţiile inspectorului vitivinicol
Serviciul inspecţii şi implementare politici de piaţã
2011-2012
Consilier superior
Activitãţile şi tesponsabilitãţile menţionate la atribuţiile inspectorului vitivinicol
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA VASLUI-Strada Eternitatii nr. 1, Vaslui , Telefon
0235 – 311802)
Serviciul inspecţii şi implementare politici de piaţã

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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2002-2004
Diploma Master, sesiunea iulie 2004
Calitate si competenta in producerea si valorificareavinurilor – Tehnologii vinicole
Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã Bucureşti şi IBD/GTZ GERMANIA
Master
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Perioada

1995-2000

Calificarea / diploma obţinută

Economist licentiat, sesiunea iulie 2000

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Managementul firmei , comunicare , marketing , statisticã , contabilitate , finanţe

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea “A.I.Cuza”Iaşi
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor - specializarea “Managementul Firmei

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Economist licenţiat

Perioada

1990-1995

Calificarea / diploma obţinută

Inginer horticultor

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Horticulturã ,îmbunatãţiri funciare , agrometeorologie , geneticã şi ameliorarea plantelor, economie
agrarã

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã “Ion Ionescu de la Brad ’’ ,Facultatea de
/ furnizorului de formare Horticulturã ,specializarea Horticulturã
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Inginer horticultor

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)
Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

UTILIZATOR

Limba ENGLEZĂ

Vorbire
Citire
UTILIZATOR

Participare la
conversaţie
UTILIZATOR

Scriere
Discurs oral
UTILIZATOR

Exprimare scrisă
UTILIZATOR

C1 EXPERIMENTAT C2 EXPERIMENTAT B2 INDEPENDENT B1 INDEPENDENT C2 EXPERIMENTAT
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine C2
- Universitatea din Cambridge.ESOL Examination-First Certificate in English, sesiunea iunie 2006

Competenţe şi abilităţi sociale -capacitate de autoperfecţionare şi valorificare a experinţei
-abilitãţi de a lucra îin echipã;
- abilitãţi de comunicare dobândite prin specificul activiãţii (relaţii cu publicul);
- abilitãţi deîndrumare şi consiliere;
- abilitãţi în gestionarea resurselor umane;
- sociabilitate şi uşurinţã îin stabilirea contactelor umane

Competenţe şi aptitudini -capacitate de a conduce, organiza, coordona şi controla;
organizatorice - capacitate de a obţine cele mai bune rezultate de la structura condusã şi a gestiona resursele alocate
- capacitate de a decide şi delega;
- capacitatea de a depista deficienţele şi de a lua mãsurile necesare pentru corectarea la timp a
acestora;
- capacitatea de a dezvolta abilitãţile personalului , competenţã în identificarea nevoilor de instruire
pentru personalul din subordine - atestat -“Pregatire campioni “ -iulie 2009 , Pregatirea furnizorilor de
formare profesionalã locali “ -iunie 2009 CREA si IML GB
- creativitate şi tenacitate
-abilitãţi de mediere şi negociere;
- obiectivitate în apreciere
- capacitate de analiza şi sintezã
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Competenţe şi aptitudini tehnice - experienţã în controlul calitãţii produselor de origine vegetalã şi administrare pieţi - International

InWEnt Conference Centre Lake Starnberg , Feldafing , Republica Federalã Germanã –“ Requirements
to food quality control-products of plant origin ”, mai 2007
- Degustãtor de vinuri autorizat certificat de cãtre ADAR ROMANIA si USAMV Bucureşti
- Formator în tehnici de analizã senzorialã a vinurilor şi cauze ale degradãrii senzoriale a vinurilor –
Certificat de catre USAMV Bucureşti

Competenţe şi aptitudini de utilizare - abilitãţi în utilizarea calculatorului şi a altor echipamente de informaticã (WORD, , EXCEL,
a calculatorului Power Point, Internet si posta electronica) – curs de perfecţionare - ECDL COMPLET , februarie 2008
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Imi plac literatura , filozofia , artele marţiale şi muzica
- în prezent sunt doctorand la USAMV Iasi – tema lucrãrii : „Studiul metodelor de concentrare a
sucurilor de fructe”
Categoria B

Informaţii suplimentare
Anexe
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