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Informaţii personale 
 

Nume / Prenume  PODARU DOINA-MARIA  

Adresa  Sat Colţu-Cornii Com. Grozeşti   

Telefon   Mobile: 0743982723         0764505602 

Fax   

E-mail  doina_marya@yahoo.com 

 
 

Naţionalitate   Română 
 

Data naşterii  25-05-1981 
 

Sex  feminin  

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 Domeniul agricol  

 

Experienţa profesională 
 

Perioada  2003 – 2008 

  Practică desfăşurată în cadrul laboratoarelor de Floricultură, Legumicultură, Oenologie, Pomicultură, 
Viticultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ,,Ion Ionescu  de la Brad”, Iaşi 

 

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  2008 – 2010  

Diplomă obţinută 

Discipline principale studiate 

 Diplomă de master 

Controlul şi calitatea băuturilor, Tehnologii fermentative  

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  2003 - 2007 



 

 
 

  

 

Diplomă obţinută 

 

 Pachetul complet al modulului pshio-pedagogic (psihologie, metodică, didactică)  

 

Perioada  2003 - 2008 

Diplomă obţinută 

Discipline principale studiate 

Numele şi tipul Instituţiei de 
învăţământ / furnizorul de formare 

Nivelul de clasificare naţională sau 
internaţională 

 

Perioada  

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 
 
 
1996-2000 
 
Diplomă de bacalaureat 
Matematică, Fizică, Materii prime de specialitate  
 
Liceul ,,Radu Cernătescu” Iaşi  
 

   
 

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  Bine Bine Bine Bine 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  

- abilităţi de relaţionare 

- îmi place mediul concurenţial  

- 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 

 

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:şah, sport,  pescuit şi călătorii 
 



 

 
 

  

 

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 

 


