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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ALEXANDRESCU Daniela Cristiana 

Adresă Târgovişte, jud. Dâmboviţa, România  

Telefon    

E-mail alexdanaa@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii  
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Universitatea Valahia Târgovişte, Facultatea de Ingineria Mediului și Știinta 
Alimentelor 
Pregătirea specialiştilor în Ingineria Mediului şi Montanologie 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada octombrie 1997 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat preparator, asistent universitar, şef lucrări, conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea şi îndrumarea cursurilor şi lucrărilor practice la diferite discipline din aria curriculară 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Valahia Târgovişte, B-dul Regele Carol I, nr. 2, cod poştal 130024Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Educaţie şi formare 
 

 

Perioada  
Calificare/diploma obtinuta 

Disciplinele principale studiate/ 
Competente profesionale dobandite 

Numele si tipul institutiei de invatamant/ 
Furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificare/diploma obtinuta 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare    
 

 
Perioada 

Octombrie-decembrie 2020 
cursuri de perfecționare profesională specializată pentru cadre didactice din învățământul terțiar 
universitar 
Grup tinta proiect „Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – 
ACTIV”,  POCU/379/6/21/-124635 
Universitatea Politehnica Bucuresti 
 
 
Mai 2019 
Certificat 
Mobilitate Erasmus cadre didactice 
 
Universitatea Thessaly, Grecia 
 

 
  Ianuarie 2016 

Calificarea / diploma obţinută certificat de competențe profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formator 

 Pregătirea formării 

 Realizarea activităților de formare 

 Evaluarea participanților la formare 
Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Autoritatea Națională pentru Calificări, Asociațiia Înapoi la muncă 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare  

 
                                                 Perioada 

Aprilie 2016 
certificat de competențe profesionale 
Evaluator în sistemul Formării Profesionale Continue 

 asigurarea calității activităților proprii 

 elaborarea instrumentelor de evaluare 

 consilierea candidatului pentru procesul de evaluare 

 organizarea procesului de evaluare 

 efectuarea evaluării 

 luarea deciziei privind competențele candidatului 

 verificarea instrumentelor de evaluare 

 certificarea evaluatorilor de competențe profesionale 

 întocmirea documentației necesare autorizării centrelor de evaluare 

 evaluarea îndeplinirii criteriilor de autorizare 

 verificarea documentației și a condițiilor de desfășurare a programului de formare profesională 

 aplicarea cerințelor de asigurare a calității în formarea profesională continuă 

 verificarea transpunerii standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională în 
programa de pregătire 

 
S.C:Chindia Form Consulting S.R.L., Dămbovița 
 
 

  21-25.09.2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Mobilitate Erasmus cadre didactice - Creșterea suinelor în sistem ecologic 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Molise, Italia                                           

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
 
 

        Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /      
         furnizorului de formare 

 

 
 20.11.2013 – 26.11. 2013 
certificat de absolvire 
Formare și conștientizare în asigurarea calității în Învățământul la Distanță – ID 

 dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire continuă și evaluare a 
calității în învățământul superior deschis și la distanță pe baza indicatorilor de performanță și 
standardelor internaționale de calitate 

Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare și TÜV Austria 

Perioada  15.11.2013 – 20.11. 2013 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul calității în invățământul superior 

 dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire continuă și evaluare 
a calității în învățământul superior deschis și la distanță pe baza indicatorilor de performanță 
și standardelor internaționale de calitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Spiru Haret in parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare, TEHNE – Centrul 

pentru Dezvoltare și Inovare în Educație și TÜV Austria 

Perioada  Octombrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare a competențelor profesionale 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
                                                Perioada 
                Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

               Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 
 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 
                                                        Perioada 

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 
 

1-12.08.2011 
Diploma 
Perspective noi în didactică 
 
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia 
 
 
06.06.- 13.06.2011 
Certificat 
 
 Mobilitate Erasmus – Creșterea păsărilor în sistem ecologic 
Universitatea Molise, Italia 
 
 
18-25.03.2011 
Certificat 
 
Metode inovative de predare e-Learning 

 dinamica interacțiunii dintre cursant și tutor în procesul de predare-învățare 

 elaborarea, testarea și evaluarea materialelor didactice multimedia 

 tehnologii educaționale, echipamente și metode specifice sistemului E-learning 

 arhitecturi software de principiu, limbaje de programare și aplicații de bază pentru realizarea 
sistemelor E-learning. 

Catedra UNESCO, București 
 
 
Februarie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stagiu profesional – Evaluarea calității cărnii 

 aprecierea și tranșarea carcaselor 

 aprecierea comercială 

 recepția calitativă și cantitativă 

 tranșare porțiuni anatomice 

 tranșarea comercială a carcasei 

 examenul organoleptic la carne 

 determinarea integrității cărnii 

 determinarea conținutului de proteină, de grăsime 

 determinarea prospețimii cărnii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Molise, Italia 
 

Perioada 2005-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor 

 managementul organizației și strategii manageriale 

 marketing strategic 

 econometrie 

 comportament organizațional 

 managementul proiectelor 

 managementul schimbării și riscurilor 

 comunicare managerială 

 managementul resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Valahia Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Economice         
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                                                        Perioada 05 -17.07.2004 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Biologie și patologie moleculară.Biotehnologii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Universitatea Al. I. Cuza, Iași 

 
Perioada 

 
Octombrie 2006  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în  Zootehnie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Nutriție animală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București 

Perioada    1997-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Zootehnie– Nutriția animalelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti 

 
Perioada 

 
1992- 1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Zootehnie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti 

Perioada 1985-1989 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B
2 

Utilizator 
elementar 

B
2 

Utilizator 
elementar 

B
1 

Utilizator 
elementar 

B
1 

Utilizator 
elementar 

B
2 

Utilizator 
elementar 

Limba italiană  B
2 

Utilizator 
elementar 

B
2 

Utilizator 
elementar 

B
1 

Utilizator 
elementar 

B
1 

Utilizator 
elementar 

B
2 

Utilizator 
elementar 

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

 

                                                                                                                                                     

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă, bună capacitate de comunicare și organizare     

 Capacitate de comunicare dezvoltată 

  Capacitate de adaptare la medii diversificate 

  Spirit de echipă 

  Seriozitate și punctualitate. 
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       Competenţe şi aptitudini    
       organizatorice 

- Membru in Senatul Universității Valahia din Târgoviște – 2012 -2016  
- Membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Ingineria Mediului și Știința 

Alimentelor 2014 – 2016, 2016 – 2020, 2020-prezent 
- Membru în Consiliul Departamentului Ingineria Mediului 2012 – 2016, 2016-

2020, 2020-prezent 
- Presedinte, membru și secretar în Comisia examenului de finalizare a 

studiilor de licență și master a Facultăţii de Ingineria Mediului și Știința 
Alimentelor, specializările Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură și 
Montanologie 

- Membru în comisia examenului de absolvire a Modulului Psiho-pedagogic, 
DPPD, Universitatea Valahia din Târgoviște 

- Responsabil Erasmus al Facultăţii de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor 
2016 - prezent 

- membru al centrului de cercetare Biotehnologii si Stiinte Ingineresti Aplicate 
- coordonarea unui număr de > 70 proiecte de diplomă la specializările 

Montanologie şi Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură 
- participarea în juriul Concursului național pentru elevi „TEHNIUM” 2017 – 

Lic.tehnologic N. Ciorănescu Târgoviște. 
 
Calificări:  

- expert non-cheie (formator) in domeniul Agricultura ecologică, proiectul 
naţional Pregătire profesională pentru tinerii fermieri din Regiunile de 
Dezvoltare Sud, Sud-Vest şi Bucureşti-Ilfov, 2011-2012 (ROMAIR) 

- formator de experţi în agricultura ecologică în cadrul proiectului internaţional 
“Transfering of training tools in organic agriculture to different countries and 
adaptation of e-Learning methodology (EcoLearning)” nr. ES/07/LLP-
LdV/TOI/149026, finanţat prin  programului WP 6 “Leonardo Da Vinci”, 2009 
(A.R.A.D.) 

- participarea în echipa de specialiști români la proiectul ”Acting Organic by 
Thinking Organic” condus de organizația ETO din Turcia în colaborare cu 
AIAB Italia, FNAE România și camera de agricultură Izmir – Turcia și finanțat 
de UE, 2009 (A.R.A.D.) 

 
Granturi/proiecte naţionale: 

 membru - Amenajarea durabilă a bazinelor hidrografice aferente râurilor 
Dâmbovița și Ialomița în zona subcarpatică a județului Dâmbovița, Proiect 
4592/06.06.2011, Beneficiar: C.J. Dâmbovița, valoare 59500 lei, 2011 

 responsabil comunicare și evidență documente formare - Profesionalizarea 
carierei didactice - noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație în 
județele Dâmbovița și Buzău, POSDRU/87/1.3/S/62624, 2011 

 expert pe termen scurt - ResTRucturarea SIstemului de Practică PrODuctivă a 
Studenţilor din Învăţământul Superior–TRIPOD, proiect   POSDRU / 90 / 2.1 / 
S / 58108, coordonator Universitatea Politehnica din Bucureşti, partener 
Universitatea Valahia din Târgovişte, valoare 2.114.917 lei, perioadă de 
derulare 2010 – 2013 

 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint) 

Publicatii 4 cărți; 1 îndrumar, 1 manual, 60  lucrări științifice;  

  

  

                        
 
 
 Octombrie 2022                                                                                                                       


