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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Gorenschi Alexandra - Andreea (căs. Buburuz) 
Adresa(e) str. Unirii, bl. 2, sc. D, et. 1, ap. 136, Roman, jud. Neamt (România) 

Mobil 0766394883 
E-mail(uri) alexandra_andreea_83@yahoo.com 

Naţionalitate română 

Data naşterii 17 noiembrie 1983 

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 10/2013 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific în cadrul laboratorului de Protecţia plantelor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea de observaţii în câmpul experimental, atingerea obiectivelor din planul tematic al 
laboratorului de Protecţia plantelor şi diseminarea rezultatelor obţinute în urma cercetărilor. 

Numele şi adresa angajatorului Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Secuieni – Neamţ 
str. Principală, nr. 377, com. Secuieni, jud. Neamţ (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Cercetare  
  

Perioada 01/10/2010 – 01/10/2013 
Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea teoretică şi practică în vederea elaborării tezei de doctorat 
Numele şi adresa angajatorului   U.S.A.M.V. "Ion Ionescu de la Brad"- Iasi 

Aleea M.Sadoveanu/3, 700490 Iasi (Romania) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Cercetare  
  

Perioada 01/09/2009 – 01/10/2010  
Funcţia sau postul ocupat Asistent în cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea de observaţii în câmpul experimental, atingerea obiectivelor din planul tematic al 
laboratorului de Protecţia plantelor şi diseminarea rezultatelor. 

Numele şi adresa angajatorului Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Secuieni – Neamţ 
str. Principală, nr. 377, com. Secuieni, jud. Neamţ (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 
  

Perioada 2008 - 2009  
Funcţia sau postul ocupat agent de vanzari 

Activităţi şi responsabilităţi principale Timp de un an de zile am asistat la recepţionarea mărfii, am promovat şi vândut produsele din 
magazin, am participat la inventariere şi traininguri. 

Numele şi adresa angajatorului SC CODEC SRL 
Roman, jud. Neamt (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ cu amănuntul – telefonie mobilă 
  

Perioada 2006 - 2007  
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Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea elevilor, predarea materiei în funcţie de programa şcolară, îndrumarea şi consilierea 
elevilor şi părinţilor 

Funcţia sau postul ocupat profesor suplinitor 
Numele şi adresa angajatorului Scoala cu clasele I - VIII Poienari, jud. Neamţ. 

Şcoala de Arte şi Meserii Pânceşti, jud. Neamţ. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ gimnazial 
  

Educaţie şi formare  
  

  

Perioada 2010  
Calificarea/diploma obţinută Diploma de absolvire a cursurilor MAKIS 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Modernizarea sistemului de informare si cunoastere in agricultura 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  U.S.A.M.V. "Ion Ionescu de la Brad"- Iasi 
Aleea M.Sadoveanu/3, 700490 Iasi (Romania) 

  

Perioada 2002 - 2006  
Calificarea/diploma obţinută Diploma de biolog 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau / Facultatea de biologie 

  

Perioada 1998 - 2002  
Calificarea/diploma obţinută Diploma de bacalaureat 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Liceul cu Program Sportiv Roman - Roman, jud. Neamt (România) 
Str. Tineretului, nr. 24 / 611077 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limbi străine cunoscute  

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

conversaţie 
Discurs oral  

Engleză  B2 Utilizator 
independent  C2 Utilizator 

experimentat  B2 Utilizator 
independent  B2 Utilizator 

independent  B2 Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale   Spirit de echipă, persuasinue, comunicativ 
capacitate de adaptare la medii multiculturale 

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit organizatoric 

Competenţe şi aptitudini tehnice Buna cunoaştere a proceselor tehnologice din agricultură 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea programelor Microsoft Word, Powerpoint, Excel 

Permis de conducere B, experienta 3 ani 

 


