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Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  Bucur Roxana Dana 

Adresa  38, Mircea Eliade, com. Valea Lupului - Iaşi, România 

Telefon  0232 407 508  

E-mail  rbucur@uaiasi.ro 

 

Cetăţenia  Română 

 

Data naşterii  23.09.1968 

 

Sex  Feminin 

 
Locul de muncă vizat / 

Aria ocupaţională 
 Conferențiar universitar / Educație-formare, cercetare 

 
Experienţa profesională 

 

Perioada  1990-1992 

Funcţia sau postul ocupat  desenator tehnic 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - Întocmire şi realizare planşe structură de rezistenţă 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Habitat Proiect" S.A. Iaşi, Bd. Carol I, nr. 4 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Compartimentul de rezistenţă 

   

Perioada  1992-1996 

Funcţia sau postul ocupat  analist programator 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - Realizare soft pentru activităţi didactice (lucrări practice) studenţi 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, M. Sadoveanu 3, 
700490 Iași 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 
Catedra de Ştiinţe economice şi umaniste, Facultatea de Agronomie 

   

Perioada  1996 - 1997 

Funcţia sau postul ocupat  preparator universitar 

mailto:rbucur@uaiasi.ro
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
- Activitate didactică  

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, M. Sadoveanu 3, 
700490 Iași 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 
Facultatea de Horticultură 

   

Perioada  1997 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, M. Sadoveanu 3, 
700490 Iași 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Resurse umane, învățământ superior, educație - formare şi cercetare științifică 
/ Facultatea de Horticultură (1997 - 2006); Facultatea de Zootehnie (2006 – 
prezent) 
 

Perioada  2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Sef lucrari dr. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, M. Sadoveanu 3, 
700490 Iași 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Resurse umane, învățământ superior, educație - formare şi cercetare științifică 
/ Facultatea de Horticultură (1997 - 2006); Facultatea de Zootehnie (2006 – 
prezent) 

   

Educaţie şi formare 

Perioada  1999-2007 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor inginer în domeniul Agronomie 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 - Construcţii horticole şi agrozootehnice, Economie agrară, Marketing şi 
management în agricultură, Drept agrar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, M. Sadoveanu 3, 
700490 Iași 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 8, studii doctorale 

   

Perioada  1988-1994 

Calificarea / diploma obţinută  Inginer în specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 - Construcţii agricole, Chimie şi materiale de construcţii, Căi de 
comunicaţii / Proiectare, întreținere şi exploatare lucrări de construcţii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi din Iaşi, Facultatea de Construcţii şi 
Arhitectură 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 6, studii superioare 

   

 
 Aptitudini şi competente 

personale 

Limba maternă  Română 
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 Limbi străine cunoscute Engleza, italiana 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de 
citire 

Interacţiune Exprimare  

 

Limba  B 1 italiană B 2 italiană B 1 italiană B 2 italiană B 1 italiană 

Limba  B 1 engleză B 2 engleză B 1 engleză B 2 engleză B 1 engleză 
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Experiența managerială în calitate de: director sau responsabil în proiecte de cercetare / formare profesională 

În ultimii 15 ani am participat la derularea a 4 proiecte de cercetare finanțate din fonduri naționale și europene, din 
care la 1 proiect am calitatea de director coordonator și am făcut parte din 3 colective de cercetare, în calitate de 
membru. 

 

Noi eco-betoane pentru creșterea eficienţei energetice la construcţiile agro-zootehnice: 
PN III, Cooperare Europeană şi Internaţională Subprogramul 3.1. Bilateral România - 
Belgia, UEFISCDI NR. 109 BM / 2017, 6.508 euro 

Director de 
proiect 

2017 - 2018 

Studiul implicaţiilor ecologice şi economice ale valorificării terenurilor înclinate şi irigate 
în Câmpia Moldovei: CNCSIS cod 618/2004 

Membru în 
echipă 

2004 - 2006 

Effect of sewage sludge application on quality indices of soil vulnerable to degradation: 
BILATERAL ROMÂNIA – GRECIA, contract C 18873 / 28.12.2005 

Membru în 
echipă 

2006 - 2007 

Ameliorarea, conservarea si valorificarea solurilor degradate prin interventia antropica in 
agroecosistemele din zonele colinare, pentru cresterea calitatii vietii si protectia 
mediului: CEEX – BIOTECH – Cod 44/ 2005 

Membru în 
echipă 

2005 - 2008 

 

Vizibilitate prin prisma publicațiilor științifice 

  manuale și cărți universitare în edituri de prestigiu - 2;  

  capitole în cărți de specialitate apărute în edituri internaționale (INTECH) – 1 

  lucrări științifice în reviste cotate ISI – 9 

  lucrări științifice în reviste incluse în BDI - 39 

  lucrări științifice în volumele conferințelor internaționale - 5 

  HIRSCH Index – 3 

  Număr total citări în reviste ISI (exclus autocitări): 28 

 

Competenţe şi abilităţi sociale  Capacitate buna de comunicare, abilităţi de interrelaţionare 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 Experiență în managementul de proiect, capacitate de adaptare şi lucru în 

echipă, cu distribuirea sarcinilor între membrii echipei; 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Microsoft Office - Word, Excel, Power Point; Internet 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

  

 
Informaţii suplimentare  Sunt membră a asociaţiilor profesionale: Societatea Romană a Horticultorilor, 

Societatea Română de Zootehnie, Fundaţia Universitară pentru Sprijinirea 
Producătorilor Agricoli „Haralamb Vasiliu”. 

 

 
Data:   15.05.2018       Semnătura: 

  
          Șef lucr. dr. Roxana Dana Bucur 


