
Pagina 1 / 3 - Curriculum vitae al  
Arsene Madalina-Cristina  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int 
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Arsene Madalina-Cristina  

Adresa(e) Hlincea, nr 12 
Iasi (Romania)  

Telefon(oane) 0733015500  

E-mail(uri) burlacucmadalina@yahoo.com 

Data naşterii 31/12/1983 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 02/2002 - 12/2002  

Funcţia sau postul ocupat Secretara 

Activităţi si responsabilităţi principale - planificarea activitatilor zilnice din firma: 
- planificarea excursiilor pentru turisti: intocmirea traseelor, intocmirea actelor necesare plecarii; 
- participarea la sedinte; 
- Participarea la intalnirile de afaceri; 

Numele şi adresa angajatorului Agentia de turism Euro Tour 
Arcu, Iasi (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate turism 
  

Perioada 08/2003 - 09/2004  

Funcţia sau postul ocupat dispecer 

Activităţi si responsabilităţi principale planificarea orarului agentilor de paza; 
organizarea turelor la agentii de interventie: 
supravegherea obiectivelor care aveau montate sisteme de alarma si anuntarea agentilor de 
interventie in caz de alarma; 
organizarea activitatilor zilnice ale directorului; 

Numele şi adresa angajatorului SC GIP EST SRL IASI 
Hotin, nr 18, Iasi (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Paza si protectie 
  

Perioada 03/2008 - 03/2009  

Funcţia sau postul ocupat Consultant proiecte de finantare 

Activităţi si responsabilităţi principale Intocmirea si redactarea proiectelor de finantare prin fonduri europene nerambursabile FEADR 
masurile 121, 321, 123; 
Intocmirea dosarelor de achizitii; 
Intocmirea si realizarea dosarelor de plata; 
Mentinerea relatiilor cu clientii pe parcursul desfasurarii proiectului 
Atragerea de noi clienti; 
Planificarea intalnirilor cu clientii. 

Numele şi adresa angajatorului SC CONSOLVO SRL 
Niciman, Iasi (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate consulanta 
  

Perioada 04/2009 - 09/2009  

Funcţia sau postul ocupat Consultant proiecte de finantare 
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Activităţi si responsabilităţi principale Intocmirea si redactarea proiectelor de finantare prin fonduri europene nerambursabile FEADR 
masurile 121, 321, 123; 322 
Intocmirea dosarelor de achizitii; 
Intocmirea si realizarea dosarelor de plata; 
Mentinerea relatiilor cu clientii pe parcursul desfasurarii si impementarii proiectelorproiectului 
Atragerea de noi clienti; 
Intocmire de studii de fezabilitate si devize generale. 

Numele şi adresa angajatorului SC DE REUSS MANAGEMENT SYSTEMS SRL 
Vasile Pogor, nr 6, Iasi (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate consultanta 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 09/1998 - 06/2002  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Stiinte umaniste 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Emil Racovita 
Vaslui (Romania) 

  

Perioada 10/2003 - 06/2008  

Calificarea/diploma obţinută Inginer Agronom 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Management, Economie Rurală, Sociologie Rurală, Contabilitate, Fitotehnie, Masini agricole, 
Agrochimie, Fitopatologie, Entomologie, Agrotehnica, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi 
Iasi (Romania) 

  

Perioada 07/2005 - 09/2005  

Calificarea/diploma obţinută bursa de studiu 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

izolarea ADN-ului din tesuturi, aplicareamarkerilor SSR, AFLP, , analiza fragmentelor de ADN 
cusistemele LI-COR si ABI, clonarea si secventierea produsilor PCR, design de primeri. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Justus von Liebig 
Giessen (Germania) 

  

Perioada 07/2006 - 11/2006  

Calificarea/diploma obţinută Training - bursa de studiu 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

genetica moleculara, cartare 
QTL, markeri SSR, clonarea produsilor PCR, elaborarea hartilor genetice. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Justus von Liebig 
Giessen (Germania) 

  

Perioada 07/2007 - 11/2007  

Calificarea/diploma obţinută Bursa de studiu 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Genetica moleculara, aplicarea tehnicilor bazate pe merkeri moleculari: AFLP, SSR, RAPD, cartare 
genetica,  
QTL, clonarea produsilor PCR, elaborarea hartilor genetice. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Justus von Liebig 
Giessen (Germania) 

  

Perioada 10/2009 - 10/2012  

Calificarea/diploma obţinută Doctorat in stiinte horticole 
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Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Teza de doctorat in domeniul Horticultura, specializarea Genetica si ameliorarea plantelor. 
Genetică, Biologie Moleculară/ competenţe în metode de investigatie ADN, cartare genetica. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi 
Iasi (Romania) 

  

Perioada 09/2011 - 03/2012  

Calificarea/diploma obţinută Stagiu de cercetare stiintifica 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Fitopatologie, studiul agentilor patogeni ai rapitei, efectuarea testelor de rezistenta la rapita, etc 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Georg-August 
Goettingen (Germania) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleza  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  
C2  

Utilizator 
experimentat  

germana  
C1  

Utilizator 
experimentat  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale relationare buna cu oamenii, capacitate de lucru in echipa 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice capacitate de concentrare si organizare, punctualitate 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoasterea procedurilor si tehnice aferente meseriei de inginer agronom, cunoasterea procedurilor 
de lucru in laborator. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizare foarte buna a programelor Microsoft office(word, excel, power point), navigare internet, 
cunoastere program de statistica SPSS, Statistica. 

  

Permis de conducere B  
  

 

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

