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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ana Andreea GURIȚĂ 

Adresă(e) Valea Lupului, Str. 1 Decembrie, nr. 21, Iași 

Telefon(oane) +40 232 253 746 Mobil: + 40 746 807 055 

Fax(uri)  

E-mail(uri) andreeagurita2005@yahoo.com ; agurita@uaiasi.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 28/08/1978 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2006 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat Asistent showroom 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Coordonator activități de marketing 

Numele şi adresa angajatorului SANDRA TRADING S.R.L., Dealer auto VOLSKWAGEN and AUDI Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Secretariat 

Perioada 2008 – 2009  

Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Coordonarea și participarea la târguri cu vânzare. 

Numele şi adresa angajatorului MARAND INVEST S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management  

Perioada 2009 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător în cadrul proiectului de cercetare științifică IDEI 1132/2009 - Managementul ecologic al 
resurselor de climă, sol și apă din Câmpia Moldovei finanțat de Consiliul Național al Cercetării 
Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS) București. 

Activităţi şi responsabilităţi principale - analize de fizică şi chimie a solului în laborator;  
- interpretări statistice; 
- sinteza rezultatelor; 
- elaborarea de lucrări ştiinţifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, Aleea M. 
Sadoveanu, nr. 6, cod 700490, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare - Dezvoltare în Agricultură 

Perioada 2012 - prezent 
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Funcţia sau postul ocupat Cercetător în cadrul proiectului Capacități Modulul III - Cooperări bilaterale România - Belgia 
589/2012 cu titlul Eroziunea solului și măsuri de conservare, finanțat de Unitatea Executivă pentru 
Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI). 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare asistată şi activităţi în laborator. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, Aleea M. 
Sadoveanu, nr. 6, cod 700490, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare - Dezvoltare în Agricultură 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 01.10.2009 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand cu frecvență, Domeniul Agronomie, Specializarea: Exploatarea Sistemelor de Îmbunătățiri 
Funciare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: ”Cercetări privind prevenirea și combaterea eroziunii solului pe terenurile 
arabile în pantă din Câmpia Moldovei” 
 
Discipline studiate:  

- Metode moderne de cercetare; 
- Managementul proiectelor; 
- Managementul fertilității solului pe terenurile în pantă; 
- Degradarea terenurilor agricole prin procese de pantă; 
- Amenajarea și valorificarea terenurilor agricole degradate prin eroziune; 
- Tehnologii avansate de cultură a planetelor pe terenurile în pantă. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, Aleea M. 
Sadoveanu, nr. 6, cod 700490, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 
 

Perioada 2005 – 2007  

Calificarea / diploma obţinută Master în Agronomie, Specializarea: Evaluarea şi Conservarea Terenurilor Agricole 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Disciplinele principale studiate: 

- Evaluarea terenurilor agricole; 
- Conservarea terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătăţiri funciare;  
- Cartarea şi bonitarea terenurilor agricole; 
- Fizica solului; 
- Sistemul informaţional al solurilor;  
- Monitoringul stării de calitate solurilor;  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, Aleea M. 
Sadoveanu, nr. 6, cod 700490, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 
 

Perioada 01.05.2011 – 26.09.2011 

Calificarea / diploma obţinută Stagiul de cercetare științifică  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Participarea la două proiecte în curs de desfășurare: CilmEro și GISER privind simularea procesului 
de eroziune și respectiv, evaluarea eroziunii la scară regională prin monitorizarea bazinelor 
hidrografice.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

University of Liege, Gembloux Agro - Bio Tech, Hydrology and Hidraulic Eng. Unit. 

Perioada 1999 – 2004  

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat / Diplomă de licență 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Discipline principale studiate: 

- Îmbunătăţiri funciare; 
- Agrotehnică; 
- Irigarea culturilor agricole; 
- Economie agrară; 
- Management în agricultură;  
- Consultanţă agricolă; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, Aleea M. 
Sadoveanu, nr. 6, cod 700490, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 
 

Perioada 1994 - 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Department: Arhitectură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

"Gh. Asachi" Iași 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Franceză  A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 

Italiană  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Aptitudini de comunicare și lucrul în echipă; 
- Capacitate de eficientizare a activităţii, dezvoltată atât în timpul studiilor universitare şi 

postuniversitare, cat şi în timpul activităţii ca cercetător în cadrul unor proiecte cu 
finanţare europeană; 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - cunoştinţe avansate privind tehnologiile principalelor culturi în agricultura convenţională şi 

durabilă, precum şi despre sistemele de protecţie a mediului utilizate în prezent; 

- capacitatea organizării unui sistem tehnologic agricol (lucrări ale solului, fertilizare, 

combatere integrată a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor etc.) în funcţie de condiţiile 

locale; 

- cunoştinţe despre lucrări de îmbunătăţiri funciare şi agroameliorative; 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- cunoştinţe operare calculator (hardware şi software); 

- cunoştinţe  MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces, Publisher,Outlook); 
  

Competenţe şi aptitudini artistice Pictură 
  

Permis(e) de conducere Categoria B, obținută în februarie 2000 
  

 

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

