Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
E-mail

Gina FÎNTÎNERU
Bd Mărăști nr. 59, Sector 1, București, cod 011464, Romania
gina.fintineru@usamv.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

20 Iulie 1965

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2012-prezent
Prorector
Coordonare activitate de cercetare, dezvoltare și inovare,

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Bd Mărăști nr. 59, Sector 1, București, 011464 Tel/Fax: +4021 318 36 36
Website: http://www.usamv.ro;
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management – Învățământ superior
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2003 - prezent
Sef de lucrări:2003-2006; Conferențiar universitar: 2006-2013; Profesor universitar 2013 -prezent
Activități Dddactice și de cercetare: Economia agro-alimentară, Economia agroturismului, Politici
agricole, Instituții și fonduri europene

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Bd Mărăști nr. 59, Sector 1, București, 011464 Tel/Fax: +4021 318 36 36
Website: http://www.usamv.ro;
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Educație – Învățământ superior
2007 - 2008
Consilier Ministrul Agriculturii

Activităţi şi responsabilităţi principale

Asistență și consultanță privind dezvoltarea rurală și politicile agricole

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Bd. Carol, nr. 1, București

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

Administrație publică
2001- 2005
Director știinţific Programul Naţional R&DI BIOTECH
Coordonare, Monitorizare științifică, Organizare de competiții, Recrutare evaluatori, Raportare,
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Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Bd Mărăști nr. 59, Sector 1, București, 011464 Tel/Fax: +4021 318 36 36
Website: http://www.usamv.ro
Management de programe/ Unitate de management pentru finanțarea activității în biotehnologie
2000 -2007
Director executiv

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea, monitorizarea și coordonarea de proiecte UE și BM în mediul rural, axate pe formare și
informare în beneficiul studenților, consilierilor agricoli și fermierilor
Asistență tehnică și instruire pentru liderii locali cu privire la metodele, instrumentele de pregătire a
programe de dezvoltare și management locale
Activitate de consultanță; Asistență pentru elaborarea de proiecte: identificare, pregătire, implementare,
monitorizare și evaluare;
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Fundația de Dezvoltare Rurală din România, Bd. Mărăști , nr. 59, București
ONG, Servicii de consultanță
1990 -2000

Funcţia sau postul ocupat CS/Cercetător principal
Șef de departament 17/11/1997 - 15/01/2000
Activităţi şi responsabilităţi principale •Elaborarea de studii, lucrări, rapoarte de evaluare a măsurilor de politică agricolă, de dezvoltare rurală
și a piețelor agricole;
• prelucrarea statistică a datelor, modelare matematică și econometrică;
• coordonarea activității de cercetare pentru o echipă de 12 cercetători științifici;
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

Institutul de Economie Agrară, Academia de Științe Agricole și Silvice, București,
Bd. Mărăști , nr. 59, sector 1, București
Cercetare
1987- 1990
Inginer agronom
Coordonare activități in ferma agricolă
Intreprinderea agricolă de stat, Prundu, Jud. Giurgiu
Agricultură

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

01-04-2006 - 30-06-2006
Certificat de evaluare Politici și Programe

Disciplinele principale studiate / Standarde, sisteme, proceduri și instrumente legate de evaluare, Cunoștințe cu privire la elaborarea și
competenţe profesionale dobândite gestionarea evaluării de proiecte, programe și politici
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

National University of Ireland, Galway & Ministerul Finanțelor Publice București – România

1996-2001
Doctor în științe Agronomice

Disciplinele principale studiate / Fitotehnie, Economie rurala, Economie și statistică aplicată domeniului agricol.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Nivel ISCED 8
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Septembrie 1995 - Iunie 1996
Diplomă de studii aprofundate
Econometrie, Statistică, Economie, demografie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ United Nations Organisation and National Institute For Statistics And Applied Economics – Rabat,
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Nivel ISCED 7

Ianuarie 1992 - Noiembrie 1992
Diplomă de studii aprofundate
Statistică, Macro-Economie, Microeconomie,Cunoașterea metodelor și tehnicilor sistemelor de naliză,
simulare, analiză statistică la nivel micro și macroeconomic.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice,
/ furnizorului de formare București, Calea Dorobanţilor nr. 15-17, sector 1, Bucharest, Romania
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Nivel ISCED 7

1983 – 1987
Diploma de inginer
Fitotehnie, Agrotehnică, Economie rurală, Organizarea intreprinderii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu- București (Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină
/ furnizorului de formare Veterinară Bucureşti)
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Nivel ISCED 6

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

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

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba franceză
Limba engleză

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Competență
operațioanlă
eficientă

C1

Competență
operațioanlă
eficientă

C1

Competență
operațioanlă
eficientă

B2 Independent User

C1

C1

Competență
operațioanlă
eficientă

C1

Competență
operațioanlă
eficientă

C1

Competență
operațioanlă
eficientă

B2 Independent User

Exprimare scrisă

C1

Competență
operațioanlă
eficientă

C1

Competență
operațioanlă
eficientă

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-

Competenţe şi aptitudini tehnice

-

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis(e) de conducere
Apartenența la asociații profesionale
și/sau științifice și alte reprezentări

Cunoștințe solide și experiență în analiza politicilor, în calitate de membru al echipelor de
evaluare;
Excelente aptitudini de comunicare scrisă și orală, oferind prezentări eficiente pentru un public
divers, în calitate de lector/ profesor al USAMV;
Abilități analitice, de cercetare, validate de experiența mea de cercetator principal la IEA;
Capacitate de analiză și de organizare de date complexe în termeni ușor de înțeles prin
realizarea de manuale pentru studenți și activități diverse de diseminare;
Bună cunoaștere a politicilor relevante ale UE și ale principalelor sale instrumente financiare.

Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM and PowerPointTM)
Categoria B
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Activitatea de cercetare
dezvoltare-consultanţă

Coordonare sarcini, gestionare grupuri, delegarea de responsabilitate, gestionarea bugetului
sunt abilități pe care le-am validat în funcția de prorector USAMV, director științific pentru
Programul Biotech, director executiv FDR;
Capacitate de a planifica, dezvolta, implementa, monitoriza și evalua programe și proiecte;
Experiență de lucru și coordonare a unor echipe multidisciplinare în cadrul proiectelor finanțate
de către agențiile de finanțare internaționale (UE, OECD, Banca Mondială, FAO, etc);
Competențe privind soluționarea conflictelor dobândite prin coordonarea cu succes a unor
echipe de lucru de-a lungul a peste 25 de ani; Sensibilitate dovedită cu privire la crearea unui
mediu de lucru optim pentru a îmbunătăți performanța echipei;
Excelente abilități interpersonale, diplomaţie, validate în cariera mea profesională anterioară;
Experiență în relațiile cu diferite părți interesate, o bună capacitate de negociere;
Abilitatea de a motiva echipa și de a construi relații în diferite contexte multiculturale ;
Comunicare și diseminare: planificarea de conferințe, seminarii și ateliere de lucru etc
(Coordonator al Conferinței Internaționale a USAMV București « Agriculture for Life, Life for
Agriculture »).

Membru fondator al Asociației de Evaluare "Evalrom”
Expert în cadrul corpului de evaluatori CDI
Membru al Asociației Internaționale Ruralité Développement Environnement
Editor Executiv al Agrolife Scientific Journal
Membru în comitetului științific al Agrolife Scientific Journal ISSN 2285-5718, online ISSN
2286-0126
Coordonator al Conferinței Internaționale a USAMV București « Agriculture for Life, Life for
Agriculture ».

Publicații/ Proiecte:
- 6 cărţi de specialitate naţionale şi internaţionale (autor unic la 2 dintre ele şi coautor la alte 4);
- 54 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi/sau prezentate la conferinţe naţionale şi
internaţionale, dintre care:
• 6 articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI Thomson Reuters;
- 22 de Proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant prin care s-au adus contribuţii la
dezvoltarea mediului educaţional / cultural / economic / social
- 10 proiecte cu finanțare și participare internațională, coordonate în calitate de director/ responsabil
de proiect;
- membru în echipele de cercetare în alte 14 proiecte cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant.
Anexe:

Lista proiecte de cercetare
Listă ştiinţifice publicate
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Listă proiecte cercetare
a.

Anexa 1

Director de proiect / Coordonator

1.

Proiect: Building an Excellency Network for Heightening Agricultural economic research and Education in Romania (ENHANCE), Grant
agreement No: 691681, Granting authority: EU Research Executive Agency, 1097020.00 Euro, Director de Proiect.2016-2018

2.

Project “Livestock and dairy production management in emerging countries”, Erasmus+, Strategic Partnerships for higher education, 01-09-2014 30-08-2017, 36 months Director de Proiect 2014 - 2015/ Expert 2015- 2016

3.

Proiect "Implementation of a dual objective modern cattle exploitation system, for the social and economic development of rural
communities”, AG. 135 200 din 07.08.2009 World Bank /2009-2011, Director de Proiect.

4.

Proiect "Supporting Romanian farmers in valuing local resources by identifying market opportunities” no AG. 1513/2002, World Bank /20012005, Director de Proiect.

5.

Proiect "Building a Future for Rural Communities through Lifelong Learning, 2004-2006, Programul UE „Leonardo da Vinci”, Developing the role
and capacity of lifelong learning in promoting the sustainability of rural and agricultural communities, Coordonator na’ional

6.

Proiect "Development of students Competences in Producing, Work Process and Marketing of ecological products,” 2003, Programul UE
„Leonardo da Vinci”, Training and organizational assistance in the field of the production, processing and marketing of organic produces, Director de
Proiect.

7.

Proiect “The enforcement of the farmers possibilities of association, with special focus on the necessity of environment protection”, Technical
assistance and training for the local leaders on methods, instruments to set up modern associations, to prepare local development & management
programs, FAM Denmark, 2001, Coordonator pe România.

8.

Proiect "Le système d’enseignement alternatif au service de la formation initiale agricole – (SYSEA), 2001, Programul UE „Leonardo da Vinci”,
Training and organizational assistance for the development of new educational programs for food - and agricultural schools and universities in Romania,
collaborators of RDF, Coordonator

9.

Proiect "Die Praktische Studentenvorbereitung in der Europaischen Landwirtschaft, 2001, Programul UE „Leonardo da Vinci”, Training and
organizational assistance in exposing young Romanian students/farmers to modern farming concepts and skills in Western Europe, Director de Proiect.

10.

Proiect " Implications of transition on the main marketing agricultural products chains” INRA coordinator, “” bilateral research project, INRA/
ENSA Montpellier – IEA, 1997 – 1998,

b.

Membru al Echipei

11.

Înfiinţarea şi sprijinirea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală”, Coordonator S.C. INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL, S.L. MADRID
SUCURSALA BUCUREŞTI, autoritate contractanta Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală şi Agenţia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, 01/09/2014 - 31/12/2015,

12.

Project “Synthesis of SAPARD ex-post evaluations - update: Bulgaria, Croatia, Romania”. European Commission, DG Agriculture, Contract 30CE-0538347/00-63 REF.: EUROPEAID, 2012- 2013, http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/rural-development-reports/2013/sapard-update2013/fulltext_en.pdf, 08.01.2013 - 08.01.2014,

13.

Proiect "Ex-ante Evaluation of the Rural Development Programme of Romania 2007-2009”, European Commission, DG Agriculture REF.:
EUROPEAID Rosu n. 39, 2006, Ex ante evaluation of NARDP – 2007-2013, Expert

14.

Proiect "Updating of Mid-Term Evaluation of the Special Pre-Accession Program for Agriculture and Rural Development in Romania for the
period 2000 – 2005”, European Commission, DG Agriculture, REF: EUROPEAID/120658/D/SV/RO, 2005, EU, SAPARD Mid-Term Evaluation,
Expert.

15.

Proiect "Working in a Multicultural Environment”, LLP-ERASMUS Program 2010/2011 Ecole Superieure d’Agriculture Angers France, 26.01- 06.02.
2009; 17- 29 mai 2010; 01- 12, martie 2011, Lector

16.

Proiect "Establishing of the selection criteria for Indigenous Carpathian buffalo populations to improve the breed”, Sectoral Plan of the Ministry
of Agriculture and Rural Development, Academy of Agricultural Sciences and Forestry - Gheorghe Ionescu Şişeşti, Sector Plan: ADER 2020, 20112014, membru în echipă.

17.

Proiect "AgroManager”, POSDRU/92/3.1/S/64291 Project co-financed by European Social Fund, Operational Programme Human Resources
development 2007-2013 Invest in people!, Lector

18.

Proiect "Information services and training for "Building public-private partnerships" phase 1 'Awareness of local actors on the Leader
approach 431.1 sub-measure of NRDP", Lot 3, no. service contract. 4311010984200003/2009. 15.03 – 15.06. 2010; Lecturer,

19.

Proiect "Modernizing Agricultural Knowledge and Information System” World Bank – project: 2007 -2010, Developing advisory services capacity,
Expert.

20.

Proiect "Modern traceability systems – key component of the food security and of the Romanian agrifood competitiveness.” Project no.
299586, UTSCG- MADR, 2008-2010

21.

Proiect "Development of the labor market by promoting rural non-agricultural occupations" POS DRU/13/5.2/S/11, financed by European Social
Fund "Human Resources Development Operational Program 2007-2013" - long-term expert, 2008-2011, USAMV Bucharest
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22.

Proiect "Developing an operational risk management system for Romanian dairy farms”; WB/2009-2011, membru în echipă;

23.

Proiect "Development of entrepreneurial skills Proiect Phare Cbc 2005, România- Bulgaria”, Ro 2005/ 017-535.01.01.17, EU Phare Program,
Training activities in rural communities, Expert. 2008 – 2009;

24.

Proiect "Sustainable development of rural communities through agritourism activities promoting” Phare Program 2005/017 -553.04.02.01.01,
2008, EU Phare Program, Training activities in rural communities, Lector.
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Listă ştiinţifice publicate

Anexa 2:
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