Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)

NECULA Cezarina
Str. Comișanilor, nr. 94, Sat Lazuri, Com. Comişani, Jud. Dâmboviţa
Mobil: 0722572234
inanecula2004@yahoo.com

Naţionalitate

română

Sex

feminin

Locul de muncă

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Valahia din Târgovişte
Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor
Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, Dâmboviţa, România Tel. +40/0245/206101 Fax.
+40/0245/217692
20.03.2012 – prezent
Prodecan / Conferenţiar universitar dr. ing
20.02.2006 – 20.03.2012
Conferenţiar universitar dr. ing
Predare cursuri şi lucrări practice zi, ID, master, cursuri postuniversitare
Universitatea VALAHIA din Târgovişte, Facultatea de Ingineria Mediului şi Biotehnologii
Departamentul Ingineria Mediului
Predare, editare cărţi , lucrări ştiinţifice, activitate cercetare.( ecologie, protecția plantelor,
fitopatologie, managementul durabil al agroecosistemelor)
Martie 2004 – martie 2008
Secretar ştiinţific,
Centralizare activitate ştiinţifică la nivelul facultăţii, acreditarea specializărilor la zi, master, ID etc.
Universitatea VALAHIA din Târgovişte, Facultatea de Ingineria Mediului şi Biotehnologii
Departamentul Ingineria Mediului
Predare, editare cărţi , lucrări ştiinţifice, activitate cercetare
01.10.2002 -20.02.2006
Şef lucrări
Predare cursuri şi lucrări practice
Universitatea VALAHIA din Târgovişte, Facultatea de Ingineria Mediului şi Biotehnologii
Departamentul Ingineria Mediului
Predare, editare cărţi , lucrări ştiinţifice, activitate cercetare
01.10.1999 – 01.10.2002
Asistent universitar
Predare - lucrări practice
Universitatea VALAHIA Târgovişte, Facultatea de Ingineria Mediului şi Biotehnologii
Catedra Agromontanologie

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Predare, editare cărţi , lucrări ştiinţifice, activitate cercetare, pregătire materiale didactice, coordonator
practică de specialitate
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

01.10.1997 – 01.10.1999
Preparator universitar
Predare lucrări practice şi seminarii, asistenţă curs;
Universitatea VALAHIA Târgovişte, Facultatea de Ingineria Materialelor şi Tehnologie
Catedra Agromontanologie
Predare lucrări practice şi seminarii, asistenţă curs, pregătire materiale didactice, coordonator
practică de specialitate
Octombrie 1992 – octombrie 1997
Profesor învăţământ preuniversitar, Definitivat in învatamant (1994)
Predarea disciplinelor de specialitate : Protecţia plantelor, Agrotehnică, Agricultură, Biologie, Ecologie
Liceul Agroindustrial Nucet
Predare, amenajarea laboratoarelor de specialitate, coordonarea practicii de specialitate

Educaţie şi formare
02-06.11.2015
Perioada
Certificat
absolvire
Calificarea/Diploma obținută
Discipline principale studiate/ FORMATOR
Competențe profesionale dobândite Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale,evaluarea,organizarea stagiilor în formara profesională.
Numele și tipul instituției de învățământ Ministerul Educației și Cercetarii științifice/Ministerul muncii, familiei ,protectiei sociale și persoanelor
vârsnice
Perioada
Calificarea/Diploma obținută
Discipline principale studiate/
Competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ
Perioada
Calificarea/Diploma obținută
Discipline principale studiate/
Competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ

Perioada
Calificarea/Diploma obținută
Discipline principale studiate/
Competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ
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20-26.11.2013
Diplomă
Managementul calității în învățământul superior
TEHNE- Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație, TUV Austria-România,Universitatea Spiru
Haret, Academia Comercială din Satu Mare
20.11.2013
Certificat de absolvire
Programul de formare și conștientizare în asigurarea calității în Învățământul la Distanță-ID
TEHNE- Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație, TUV Austria-România,Universitatea Spiru
Haret, Academia Comercială din Satu Mare

11- 22.11.2013
Certificat de atestare a competențelor profesionale
Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă/ Științele educației
Calitate inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul
superior
Universitatea POLITEHNICĂ din București / Departamentul de formare pentru cariera didactică și
științe socio-umane
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Perioada
Calificarea/Diploma obținută
Discipline principale studiate/
Competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ
Perioada
Calificarea/Diploma obținută
Discipline principale studiate/
Competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ

18-21 sept.2012
Certificate of attendance
Analytical chimistry for a better life
International conference on analytical chemisty
Valahia University of Târgoviste,Romanian Chimical Society
8-12 aprilie 2013
Certificat de participare
,, Mentorat educațional,,
Dezvoltarea și implementarea unui program pilot integrat pentru creșterea accesului la invățământul
superior pentru persoane cu dizabilități
Universitatea VALAHIA din Târgoviște,Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Numele și tipul instituției de învățământ

Noiembrie 2011-martie 2012
Certificat de absolvire
Cursuri de SAP ERP și Management Școlaritate
,, Formarea personalului universitar și a studenților în utilizarea instrumentelor informatice moderne în
domeniul managementului universitar,, POSTDRU/86/1.2./S/62689
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Perioada
Calificarea/Diploma obținută
Discipline principale studiate/
Competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ

18-25 martie 2011
Certificat/ Metode inovative de predare eLearning
Practicarea tehnicilor eLearning
Catedra UNESCO 177 – Dezvoltarea Rurală Integrată,
USAMV Bucuresti

Perioada
Calificarea/Diploma obținută
Discipline principale studiate/
Competențe profesionale dobândite

Perioada Octombrie 2008/ Iunie 2011
Calificarea/Diploma obținută
Diploma de licenta
Discipline principale studiate/
Psihologie
Competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de Facutatea de Psihologie Pedagogie Brasov
învățământ
Perioada
24-28 ianuarie 2011
Calificarea/Diploma obținută Certificat
Discipline principale studiate/
Competențe profesionale dobândite ,, Aplicatii informatice pentru procesarea imaginilor de teledetectie” (30 ore)
Numele și tipul instituției de învățământ Agentia Spatiala Romana/ Centrul Roman pentru Utilizarea Teledetectiei in Agricultura
Perioada Februarie 2011
Calificarea/Diploma obținută Certificat
Integrated control of environmental quality
Discipline principale studiate/ Developing the applicative research performances for the bigher education personnel in the of
Competențe profesionale dobândite environmental protection (18 ECTS) – Proiect cu finanțare POSDRU/19/1.3/G/8867
Numele și tipul instituției de University of Molise
învățământ
Perioada
Calificarea/Diploma obținută
Discipline principale studiate/
Competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ
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Octombrie 2008 / iulie 2010
Diploma de Master
Pedagogie, psihologie
,,Consiliere psihologica si educationala,,
Facutatea de Psihologie Pedagogie Brasov
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Perioada Iunie 2009
Calificarea/Diploma obținută
Diploma de studii postuniversitare de specializare
Discipline principale studiate/
Ecologie, protectia plantelor, agricultura generala si speciala
Competențe profesionale dobândite
Consultanță agricolă
Numele și tipul instituției de învățământ/
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Furnizorul de formare
Centrul de pregatire si informare UMP/MAKIS
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2007 / 2008
Certificate
Xpert personal business skills
-Building and leading a team successfully ( obţinut în data de 16.07.2007)
- Negotiating,discussing and arguing your case ( obţinut în data de 09.07.2007)
- Organising and carrying out projects successfully ( obţinut în data de 23.07.2007)
– Basis of EDP ( obţinut în data de 21.09.2007)

Asociaţia EUROED Bucureşti

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Octombrie 2006- septembrie 2007
Diplomă de master
Managementul proiectelor
Facultatea de Ştiinţe Economice
Universitatea VALAHIA din Târgovişte

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

27.11.- 01.12.2006
Certificat
Auditori de terţă parte pentru sistemul de Management de Mediu ( SR EN ISO 14001:2005)

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

3-28 iulie 2006
Certificado de asistencia y aprovechamiento
Curso de lengua y cultura espaňolas

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

10-14 aprilie 2006
Attestation de stage/ Leonardo da Vinci
Euro Competencies Transfer, Environment and Biotechnologies
La protection biologique intégrée
Les outils de l˙agriculture de précision
Coopagri Bretagne, Le laboratoire de Capinov, Coopérative agricole Saveol.

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Ianuarie - Martie 2005
Curs postuniversitar de perfecţionare / certificat de absolvire
Ecologie, protectia mediului,legislate de protectia mediului
,,Protecţia mediului în contextul legislaţiei europene,,

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1999 - 2004
Diplomă de doctor
Ecologie,protectia plantelor,viticultura
,,Cercetări privind protecţia fitosanitară a viţei de vie la atacul agenţilor patogeni în Centrul viticol
Ştefăneşti Argeş în contextul viticulturii ecologice,,
Universitatea din Craiova
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Organismul de Certificare - Simtex

Universidad de Castilla-la Mancha ,
Centro de lengua y cultura espaňola Toledo

Universitatea VALAHIA din Târgovişte

SMQ/FORMULARE

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Iunie 2004
Curs instruire / certificat
Protectia plantelor in spatii protejate, legumicultura,ecologiea plantelor in spatii protejate
Tehnologii şi principii ecologice de obţinere a legumelor în câmp şi spaţii protejate,
Institutul de Bioresurse Alimentare Bucureşti

Perioada Cursurile şcolii francofone de vară - 2002
Calificarea / diploma obţinută Attestation
Disciplinele principale studiate / Biologie et patologie moleculaire. Biotechnologie.
competenţe profesionale dobândite Universitatea ,, Al.I. Cuza” Iaşi sub patronajul Academiei române de științe din Paris, al Ministerului
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Educației Naționale, Cercetării și tehnologiei din Franța, Serviciul Cultural Științific și de Cooperare al
/ furnizorului de formare Ambasadei Franței în România
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Sesiunea august 1994
DIPLOMA
Definitivarea în învăţământ
Discipline de specialitate cu profil agronomic
Pedagogie
Universitatea de Ştiinţe Agronomice București

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1988 -1992
Diplomă de Inginer /Inginer agronom
Discipline de specialitate: ecologie,protecţia plantelor, viticultură, pomicultiră, legumicultură,
fitotehnie
Facultatea de Agricultură / Institutul Agronomic ,,N. Bălcescu” Bucureşti

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba spaniolă

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

-
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Experiență în medii multiculturale-participări la stagii de instruire, conferințe, cursuri în
străinătate
Spirit de echipă-participare ca membru sau director de proiect în 8 proiecte de cercetare,am
lucrat în echipă alături de specialişti din diferite domenii de activitate.
Abilități de comunicare- experiență îndelungată în învățământ, licență/master în psihologie
membru în comisii de examinare doctorat, licenţă , disertaţie, modulul psihopedagogic
am fost implicata în activitatea de promovare a facultăţii şi universităţii pe plan naţional şi
internaţional

SMQ/FORMULARE

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-responsabil științific , expert tehnic, secretar proiect, membru / în diferite proiecte
- secretar al Comisiei centrale de admitere / Univesitatea VALAHIA din Targoviste
- secretar de admitere şi membru / Comisia tehnică de admitere pe FIMB
- coordonator a peste 180 de lucrări de licenţă şi 55 lucrări de disertaţie
- am încheiat contracte de colaborare cu unităţi de profil pentru efectuarea practicii de specialitate şi
relizarea de colaborării ştiinţifice
- in calitate de secretar stiintific am coordonat şi întocmit 5 dosare de acreditare pentru specializari
de licenta şi dosare de acreditare pentru 3 mastere
- ca prodecan am coordonat si întocmit 2 dosare de autorizare pentru specializari de licenta şi
dosare de acreditare pentru 1 master
- împreună cu conducerea facultăţii, am coordonat activitatea unor colective de specialişti din
domenii diferite de activitate : agricultură, horticultură, inginerie alimentară, mecanic, piscicol.
- președinte,membru al unor comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice,doctorat.
- elaborarea unor planuri de învăţămînt pentru diferite specializări
- preşedinte de comisie la bacalaureat –

Competenţe şi aptitudini tehnice

Sunt membră al următoarelor asociaţii profesionale :
- Societatea Română a Horticultorilor
- Societatea de chimie din România cu sediul în Bucureşti
- Societatea de Ştiinţe biologice filiala Dâmboviţa
- Centrul de cercetare stiintifica pentru biotehnologii si stiinte ingineresti aplicate
( acreditat de CNCSIS - centru de tip B). - de la înfiinţarea acestuia din 2005

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Microsoft Office - Word, Excel – competenţe dobîndite în urma absolvirii unor cursuri de IT.
Cursuri vioara, pictura.

Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare

Din anul angajării la Universitatea Valahia şi până în prezent, am participat la manifestări organizate
în vederea promovării şi creşterii prestigiului academic al Universităţii Valahia din Târgovişte la nivel
naţional şi internaţional.
Certificat Socrates-Erasmus: discipline agronomice- Université de Bretagne Occidentale Brest,
Franta; Universalitatea Thessaly Grecia,
Contracte de colaborare Universitatea Nova din Lisabona, Université de Bretagne Occidentale Brest,
Franta
Monitorizare studenți Université Paris 13
Premiul din partea Societatii Romane a Horticultorlor pentru cartea - FITOPATOLOGIE – 2008
Referințe
Academician Prof.univ.dr.ing. Valeriu D. Cotea
Cercetător grad I: Dr. Ing. Camelia Popa – Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru
Biotehnologii în Horticultură Ștefăneşti-Argeş
Prof.univ.dr.Rodi Mitrea- Universitatea din Craiova

Activitate didactică și științifică

Cărţi, monografii, tratate: 8
Articole în reviste cu recunoştere internaţională (ISI si BDI): 30
Alte articole: 62
Granturi / Proiecte: 8

Februarie 2016
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Conf.univ.dr.ing. Cezarina Necula

SMQ/FORMULARE

