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INFORMAŢII PERSONALE Vasilica ONOFREI  

 

 Str. Toma Cozma, nr. 105, bl. 569, sc. A, etj. 2, ap. 11, Iași, România 

 0332 143 243  +04 0741 706 602 (RO); +49 151 752 68022 (DE) 

 redactor_sef@yahoo.com  

https://www.facebook.com/vasilica.onofrei   

redactor_sef (yahoo, skype etc.)   

Sexul feminin | Data naşterii 14/01/1984 | Naţionalitatea română  

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  

 

1 martie-29 septembrie 2017  Stagiu de practică Erasmus    
Universitatea ”Christian-Albrechts” din Kiel, Departament Farmacie-Biologie, AK Zidorn https://www.pharmbio.uni-
kiel.de/en/team-1/former-employees/vasilica-onofrei 

▪ activități de cercetare; 

▪ izolare compuși;  

▪ cromatografie în strat subțire (CCS): faza fixă (Silica gel, Sephadex) și faza mobilă (TLC); 

▪ cromatografie lichidă de înaltăperformanță: HPLC,  LC-MS; SemiPrep, PrepChrom;  

▪ participare la conferințe, cursuri, seminarii; 

▪ scriere și publicare  articole științifice ISI și BDI; 
15 februarie -15 iulie 2016 Stagiu de practică Erasmus    

Laboratorul de Chimia produselor naturale și chimie analitică și Grădina Botanică din cadrul Institutului 
Mediteranean Agronomic MAICh, Chania, Creta, Grecia 
https://www.iamc.ciheam.org/en/services/laboratory_services/analytical_chemistry_lab 

▪ activități de cercetare; 

▪ extracția uleiului esențial din diferite materiale vegetale; 

▪ analiza profilului volatil al uleiului esențial prin gaz-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă (GS-MS, 
identificare calitativă și cantitativă); 

▪  determinarea activității antioxidante a diferitelor extracte de material vegetal;  

▪ analize de calitate la uleiul de măsline; 

▪ analize de calitate pentru mierea de albine; 

▪ cromatografie lichidă de înaltăperformanță: HPLC;  

▪ organizare și participare la conferințe; 

▪ participare la cursuri, seminarii; 

▪ scriere și publicare articole științifice ISI și BDI; 

▪ plantarea, udarea, controlul buruienilor, tăierea, etichetarea / identificarea plantelor, stabilirea de noi loturi, 
colectarea de noi materiale vegetale, propagarea vegetativă, cartografierea și cartografierea, colectarea semințelor 
/ fructelor, întreținerea unității de compostare, / transplantare, crearea de grădini cu materiale naturale,  

▪ activități la centrul de informare al grădinii botanice, colectarea referințelor de bibliografie pentru plantele din cadrul 
grădinii botanice, realizarea de materiale informative, organizarea și participarea la activități educaționale  

2014-2017 
Studii doctorale și activitate de cercetare la Școala Doctorală de Științe Inginerești, domeniul Agronomie, 
specializarea Fitotehnie  
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi 

▪ activități de cercetare în câmp și laborator; 

▪ organizare și participare la conferințe naționale și internaționale (Germania, Belgia, Olanda, Italia, Polonia, 
Grecia, Slovacia, Republica Moldova, Romania); 

▪ participare la cursuri, seminarii, școli de iarnă; 

▪ scriere și publicare articole științifice ISI și BDI; 
 

2015-2017 Membru în Consiliul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Inginereşti (SDSI) 
2014-2015 Lider/Organizator/Participant în Proiecte europene/ Cursuri/ Training-uri în Franța, Polonia, Letonia, 

Turcia, România  
 

2007 – 2014 Consilier PR, Marketing, Vânzări, Departament Tehnic 
S.C. Bioma Agro Ecology Co SRL, unic distribuitor al societăţii omonime din Elveţia de produse ecologice pentru 
agricultură, protecţia mediului, zootehnie, industria alimentară si organizator de conferinte, targuri, seminarii de profil, 
Iași 

2007-2014 
Specialist PR şi IT Cabinet medicină de familie, Iaşi 

2004-2014 
Activități de voluntariat ca și Secretar/Consultant/Formator/Manager proiect la ASOCIAŢIA TOMA COZMA IAŞI 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

2002-prezent Activități de voluntariat la Biserica Toma Cozma din Iași:  

 Redactor-şef la Revista „Credinţa şi fapta”, publicaţie săptămânală, a Parohiei „Toma Cozma” 
din Iaşi (ISSN 2067-8274) 

 Consilier Relaţii Publice, membru în Consiliul Parohial: 
- Implicare activă în planificarea şi organizarea manifestărilor şi proiectelor, a sarcinilor generale 
din cadrul Parohiei „Toma Cozma”; Activităţi de PR şi promovarea evenimentelor; Coordonarea 
şi îndrumarea echipei de colaboratori 

 Colaborator la Pangarul Parohiei „Toma Cozma”, desfăşurând activităţi precum: 
- contabilitate, achiziţionare şi vânzare de carte; campanii de promovare şi studii de cercetare a 
ultimelor apariţii; promovarea şi distribuirea revistei parohiale   

2014 Consultant financiar Metropolitan Life 
2014            Voluntar în cadrul Departamentului Managementul proiectelor, Universitatea „Al. Ioan Cuza”-Iaşi 
2014 Voluntar Organizator Sărbătorile Iaşului, Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei 

2014-2015                             
Voluntar organizator în cadrul Proiectului internaţional „Cireşele copilăriei”- Tabără de vară pentru copii, Chişinău, 
Republica Moldova 

2014-2015                             
Voluntar organizator în cadrul Taberei de echitaţie pentru copii, Râşnov,  
SC Team Expert, Tabere cu suflet, Bucureşti 

2009 – 2011                                        Organizator eveniment Revelionul Iesenilor, Centrul de Conferinţe Providenţa Iaşi 
2007 – 2008 Agent de marketing part time Pensii Private OMNIASIG 

2006 –2007                     

Consilier vânzări la S.C. SALIX FARM IMPEX SRL, IAŞI (Trafic Expert  – Şcoală de Şoferi Amatori)” 
• identificarea, dezvoltarea şi gestionarea portofoliului de clienţi 
• prezentarea serviciior către clienţi 
• încheierea contractelor cu clienţii 
• promovarea serviciilor şi a imaginii firmei 
• organizarea unor campanii şi încheierea contractelor de publicitate etc. 

2007 Internship la Biroul de Presă al Senatului României 
2007-2014 Voluntar “Ziarul Lumina” 

2006 
Membru fondator şi Preşedinte al Clubului de Filosofie, din cadrul Organizaţiei studenţeşti Alianţa Studenţilor 
Români (ASR – membra USR) 

2006 
Membru organizator al Conferinţei Internaţionale „Legislaţie şi context în educaţia adulţilor”,7-10 septembrie 2006, în 
cadrul Centrului Regional de Educaţie a Adulţilor, Universitatea „Al. Ioan Cuza”, Iaşi; Coordonator Prof. Univ. Dr. 
Laurenţiu Şoitu 

2006 
Stagiu de practică de specialitate, în calitate de asistent la Departamentul de Sport din cadrul Taberei de vară pentru 
copii, ArtEd de la Durău; director de Programe cultural-educaţionale, Ciprian Cobzariu 

2005 
Organizator al Conferinţei „Publicuri şi forme de influenţare în campaniile de relaţii publice” susţinută de Prof. Univ. 
Adela Rogojinaru, şefa Catedrei de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti, precum şi al Sesiunii de Comunicări 
Ştiinţifice Studenţeşti, „Aplicare şi dezbatere interdisciplinară”, desfăşurată în cadrul Facultăţii de Filosofie, Iaşi 

2004-2006 
Coordonator al Departamentului de Resurse Umane şi membru în Departamentul de Marketing din cadrul 
Organizaţiei studenţeşti Alianţa Studenţilor Români (ASR – membra USR) 

2000-2008 

Voluntar în cadrul Bibliotecii Judeţene “Gh. Asachi” din Iaşi 
 activităţi de PR şi promovarea diverselor evenimente 
 membru al juriului la Concursul literar “La izvoarele înţelepciunii” 
 implicare activă în diferite proiecte şi programe, precum: “Alternative”, “Clubul Dezbaterilor” 
 îndrumare utilizatori  
 participare la manifestările culturale desfăşurate în cadrul Bibliotecii 
 moderarea unor lansări de carte la Salonul Internaţional de Carte organizat în fiecare an 

2000-2003; 2006 Voluntar/Stagii de practică Radio Iași 
2000-2003 Voluntar Ziarul “Evenimentul” 

2014-2017  Doctorat   
Școala de Științe Inginerești, Domeniu Agronomie, Specializarea Fitotehnie, Universitatea de Ştiinte Agricole şi 
Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi 

Teza de doctorat:  Cercetări privind influența unor fertilizanți foliari ecologici asupra producţiei şi calităţii acesteia la 
unele specii medicinale și aromatice 

2008-2010 Master  
Consiliere de Mediu, Facultatea de Biologie, Universitatea “Al. Ioan Cuza”, Iaşi. 
Teza de disertatie: Comunicare si Relatii publice în domeniul protectiei mediului si dezvoltării durabile, Media 
disertaţie: 10 

2008 Licenţiată în Comunicare Socială şi Relaţii Publice;  
 Facultatea de Filosofie, Universitatea “Al. Ioan Cuza”, Iaşi.  
 Teza de licentă: Relaţiile publice la nivelul Bisericii Ortodoxe Române, Media licenţă: 9, 75 

2007 Absolventă a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic din cadrul Universităţii “Al. Ioan Cuza”, Iaşi. 
1999-2003  

 
Studii secundare la Colegiul “Costache Negruzzi” - Iaşi, profil matematică - informatică 

iunie 2012 Program perfecţionare, pentru ocupaţia manager de proiect, acreditat CNFPA 

5-12 decembrie 2011 Program Perfecţionare CANTREP-Competenţe antreprenoriale, acreditat CNFPA 

23-28 mai 
2011 

Curs Pregatirea furnizorilor de formare profesionala locali, Centrul de excelenţă antreprenorială Iaşi, Asociaţia 
Oamenilor de Afaceri Iaşi 

9-14 mai 2011 Curs Marketing Manager, Centrul de excelenţă antreprenorială Iaşi, Asociaţia Oamenilor de Afaceri Iaşi 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE  

  

 

1 noiembrie- 28 noiembrie 2010 Program perfecţionare, pentru ocupaţia formator, cod COR 241205, organizat de AJOFM-CFP, acreditat CNFPA. 

aprilie 2010 Curs de instruire Sisteme Management de Mediu, acreditat de Ministerul Muncii   

2009 Curs interdisciplinar susţinut de Centrul de cercetare interdisciplinară în religie, filosofie şi ştiinţă,  Universitatea “Al. 
Ioan Cuza”, Iaşi 

februarie 2009 Training Scrierea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, organizat de Finatare.ro şi Arhipelago Training 

aprilie 2008 
Curs Achiziţii publice, organizat de CENTRAS şi susţinut de ASAPRO-Asociaţia Specialiştilor în Achiziţii Publice din 
România 

februarie – iunie 2006 

 

Cursuri Jean Monnet la Centrul de Studii Europene din cadrul Universităţii „Al. Ioan Cuza”, Iaşi:  Integrare 
Economică Europeană,  Europa şi ideea europeană. Istorie, cultură, perspective, Europe on it's Way to a 
Constitution 

mai 2005 Curs Internaţional de Comunicare şi Relaţii Publice, Prof. Patrick Wendelen, la Universitatea “Al. Ioan Cuza”, Iaşi 

Limba maternă româna  

Alte limbi străine cunoscute 
ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

engleză C1  C1 C1 C1 C1 

franceză B2  B2  B1  B1  B1  

italiană B2 B2 B1 B1 B1 

germană B1 B1 B1 B1 B1 

Competenţe de comunicare  ▪ abilităţi în comunicare şi negociere, fermitate şi putere de convingere, deschidere şi flexibilitate, gândire strategică, 
simţul contactelor umane, dinamism, stăpânire de sine, combativitate, perseverenţă, flexibilitate, adaptabilitate la 
situaţii solicitante, rezistenţă la stres, spirit de iniţiativă şi de inovaţie, capacitate de lucru în echipă 

 
Competenţe manageriale  ▪ Intelectuale: gândire critică, capacitate de conceptualizare, capacitatea de prognoză; 

▪ Antreprenoriale, organizaționale: capacitatea de decizie, proactivitate, competențe de proiectare, motivare, 
evaluare; abilităţi de coordonare sau conducere a echipelor şi a activităţilor altor persoane, managementul 
proiectelor şi gestionarea bugetelor la locul de muncă sau în acţiunile voluntare desfăşurate 

▪ Socio-emoționale: autocontrol, spontaneitate, obiectivitate în perceperea și judecarea altora; dinamism, stăpânire 
de sine, combativitate, perseverenţă, flexibilitate, adaptabilitate la situaţii solicitante, rezistenţă la stres, spirit de 
iniţiativă şi de inovaţie, capacitate de lucru în echipă. 

▪ Interpersonal: încredere, centrarea pe dezvoltarea celorlalți, abilităţi în comunicare şi negociere, fermitate şi putere 
de convingere, deschidere şi flexibilitate 

Competenţe digitale 
AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat 

 ▪ Microsoft Office, Adobe Premier, Pionier (contabilitate primara), QuarkXPress, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, 
Corel Draw, Navigare Internet, E-mail, MS OutlookExpress, cunostinţe de bază în HTML 

▪ Cunoştinţe de utilizare a camerei video şi a aparatului foto 

▪ Tehnoredactare - metoda “oarbă” 
Alte competenţe  ▪ creativitate, spirit de sinteză, capacitate de reţinere şi învăţare, citire rapidă urmare a unui curs de susţinut de  Prof. 

Radu Budei 
Permis de conducere  B (din anul 2008) 

Publicaţii în Jurnale ISI: 
Rezumate/Prezentări în plen/ Postere 

la Conferințe Internaționale: 
Publicații în Jurnale indexate BDI:  

 

3 
 

10 
 
17 


