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Informaţii personale  

Nume / Prenume POSTOLACHE Alina Narcisa 

Adresa Com: Schitu Duca / Satu-Nou, nr. 28, Jud. Iaşi, cod poştal 707442, România 

E-mail narcisa842003@gmail.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 26.04.1984 

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat/ SC. MURFATLAR România SA 

Domeniul ocupaţional  Industrie alimentară – Oenologie  

Experienţa profesională  

Perioada august – septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Student – stagiar  

Principalele activităţi şi responsabilităţi - Participarea activă şi însuşirea practică a tuturor etapelor tehnologiei de vinificaţie 
a strugurilor roşii; 

- Participarea la degustări de vinuri; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Industrie alimentară: Tehnologia băuturilor alcoolice /- Oenologie – Tehnologia de 
vinificaţie a strugurilor roşii 
 

Educaţie şi formare  

Perioada octombrie 2008 – octombrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - Planificarea şi poiectarea planului experimental (obiective, resurse, costuri) cu tema: 
Caracterizarea parametrilor de calitate pentru carnea provenită de la unele specii de 
vânat destinată consumului alimentar 
- Recoltarea probelor şi efectuarea analizelor de caz; 
- Culegerea şi prelucrarea datelor brute, interpretarea statistică a rezultatelor 
- Redactarea şi prezentarea în cadrul Sesiunilor Ştiinţifice Naţionale şi Internaţionale a 
rezultatelor intermediare, sub formă de lucrări ştiinţifice - indexate în baze de date 
naţionale şi internaţionale; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Cercetare  
domeniul Zootehnie, specializarea: Tehnologia produselor animaliere  
 

Perioada 2008 – 2010 

Calificarea / diploma obţinută - Master în Zootehnie, specializarea: Managementul produselor agroalimentare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Managementul calităţii/ Merceologie şi expertiză merceologică/ Auditul calităţii 
Managementul siguranţei produselor alimentare/ Merceologia produselor 
agroalimentare/ Comunicare şi negociere/ Metodologia cercetării ştiinţifice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” – 
Iaşi / Facultatea de Zootehnie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- ISCED 6  
 
 

Perioada martie – aprilie 2009 

Calificarea / diploma obţinută - Curs de specializare - Auditor în domeniul calităţii / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Auditul calităţii 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. EURO DIDACTICA S.R.L. / Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului  
 
 

Perioada aprilie 2008 

Calificarea / diploma obţinută - Curs ECDL (European Computer Driving Licence Core) / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei; Utilizarea computerului şi organizarea 
fişierelor; Editarea de text ; Calcul tabelar; Baze de date; Prezentări; Utilizare Internet 
şi poştă electronică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” – 
Iaşi / ECDL România 
 

Perioada octombrie 2003 – iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Inginer Diplomat / Specializarea: Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Tehnologia cărnii şi a preparatelor din carne/ Tehnologia laptelui şi a preparatelor din 
lapte/ Tehnologia peştelui şi a preparateleor din peşte/ Tehnologia ouălor şi a 
preparatelor din ouă/ Tehnologia conservelor din legume şi fructe/ Tehnologia 
băuturilor alcoolice/ Tehnologia prelucrării produselor vegetale/ Controlul calităţii 
alimentelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” – 
Iaşi / Facultatea de Agricultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- ISCED 6 / I 252202 
 
 

Perioada 2004 – 2007  

Calificarea / diploma obţinută Curs universitar de pedagogie / Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Psihologia educaţiei/ Pedagogie/ Practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” – 
Iaşi / Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- ISCED 5 
 
 

Perioada 1999 – 2003 

Diplomă obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate chimie, fizică, biologie, matematică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Colegiul Naţional „Ana Aslan” – Timişoara 

  

Premii şi burse  

Perioada martie – iunie 2006  

Bursa  ERASMUS 

Domeniul Biotehnologii agroalimentare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  University of Reims Champagne-Ardenne (URCA) / Laboratory of Stress, Defence 
and Plant Reproduction – FRANCE 

Tema proiectului Obținerea de dublu haploizi la plante de interes economic: Androgeneza la Vitis 
vinifera L.și Hordeum vulgare L. 
 

Perioada decembrie 2006 – septembrie 2007 

Bursa  „MURFATLAR” 

Numele şi adresa instituţiei SC. Murfatlar România SA., / Str. Murfatlar nr. 1, cod poştal 905100, Murfatlar, Jud. 
Constanţa, România 
 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba (i) maternă (e) Română 

Limba (i) străină(e) cunoscută (e)  
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Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) a Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză e 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă dezvoltat 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Spirit organizatoric (Membru în echipa de organizare a Simpozionului Ştiinţific 
Internaţional a Facultăţii de Zootehnie – 2009, 2010, 2011) 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizarea aparaturii de birou, Windows 7 - Microsoft Office, Internet,  
Metoda statistică ANOVA. 

Alte competenţe şi aptitudini Punctualitate; eficienţă şi seriozitate; adaptabilitate la situaţii noi; 

Permis de conducere Categoria B, 2007 

Participare la cursuri de formare - „Charatteristiche del prosciutto di San Daniele in relazione alle modalità di 
allevamento, alimentazione e selezione genetica dei suini destinati alla DOP, 
valutazione analitica e sensoriale del prodotto stagionato”. – Consorzio del prosciutto 
di San Daniele, Italy. 

Participare la training international  - Stagiu de mobilitate externă la Universitatea din Udine (Faculty of Veterinary 
Medicine – Department of Agriculture and Enviromental Science ) Italia, efectuând 
practică în cercetare  – Calitatea intrinsecă (chimică) şi extrinsecă (senzorială) a cărnii, 
materie primă din perspectiva influenţei factorilor de producţie în perioada 15 
septembrie 2010 – 1 februarie 2011 

Informaţii suplimentare  Referinţele se pot obţine la cerere 

  

 


