
 

  

 

  
 
 
 
 

 
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dulgheru Nicoleta (Roșca) 

Adresă(e)  

Telefon(oane)     Mobil: (+40) 745 01 68 39              Mobil: (+40)      

Fax(uri) - 

E-mail(uri) niko_rosca@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) moldoveancă / română 
  

Data naşterii  
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 13.08.2014 – 13.02.2016 

Funcţia sau postul ocupat Gestionar 

Activități și responsabilități principale Gestionarea materiei prime și finite. Recepția cantitativă și calitativă a materiei 
prime. 

Numele şi adresa angajatorului SC Nutrimold SA , jud. Botoșani, punct de lucru com. Leorda 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

 

17.06.2013 – 30.09.2013 

Innkeeper’s Assistant 

Relații cu clienții și organizarea activităților hoteliere 

Cliffside Inn SUA 
2 Seaview Avenue 
Newport, RI 02840 

 

01.01.2007 – 30.12.2008 

Voluntar  

Organizarea diferitor activități umanitare 

Biroul de Asistență Socială Caritas Iași 

voluntariat 
 

Educaţie şi formare  

Perioada 2016-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand/ --- 



 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teză de doctorat: Cercetări privitoare la stabilirea unor indici de selecţie a 
taurinelor din rasa Holstein-Friză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiintele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii post-universitare: Doctorat 

  

Perioada 2014-2016 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiect de diplomă: Creșterea chinchilei ca animal de companie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiintele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii post-universitare: Master 

  

Perioada 2010-2014 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ameliorarea animalelor, Proiect de diplomă: Studiul privind manifestarea 
performanțelor productive și reproductive ale unei populații de taurine de rasa Sură 
de stepă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiintele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare: Licenţă 

  

Perioada 2006 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profil: Științe ale naturii 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Iași 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

liceal 

  

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 

Limba engleză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator  

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

Limba rusă  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

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

  

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


 

Competenţe şi abilităţi sociale Bune competențe de comunicare dobândite prin experiență proprie de voluntar 
Caritas Iași, prin programul Work and travel și diferite proiecte organizate pe 
parcursul facultății. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership, lucru în echipă, gestionarea conflictelor, rezolvarea problemelor, 
luarea de inițiativă. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™, Navigare și comunicare pe 
internet 

  

Competențe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: lectura, lucru manual (tricotare, broderie, croitorie ș.a.) 
  

Informaţii suplimentare    
 

  

Anexe    Următoarele acte sunt disponibile: 
- diplomă de bacalaureat 
- diplomă de licență 
-diplomă de master 

    La cerere sunt disponibile referințe 

 




