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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume NEAGU FRĂSIN, Loredana Beatrice 

Adresă  

Telefon    

E-mail  
  

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, Agricultură și Montanologie 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada din octombrie 1999 până în prezent 

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

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea şi îndrumarea unor cursuri şi lucrări practice din aria curriculară; 
titular la disciplinele Entomologie, Ecosisteme agricole, Schimbări climatice globale și impactul asupra 
ecosistemelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Valahia din Târgovişte, Str. Aleea Sinaia, nr. 13, cod poștal 130004, Târgoviste, 
Dâmboviţa, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Educaţie şi formare 
 
 
 

 

Perioada 08.10.2018 – 12.11.2018 

Calificarea / diploma obţinută certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inspector/referent resurse umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociația de Sprijin a Șomerilor 

  

Perioada 22.03.2016 – 20.04.2016 

Calificarea / diploma obţinută certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluator în sistemul formării profesionale continue 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Chindia Form Consulting SRL 

  

Perioada 04.01.2016 – 08.01.2016 

Calificarea / diploma obţinută certificat de competențe profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Autoritatea Națională pentru Calificări 
 

  

Perioada 20.11.2013 – 26.11. 2013 

Calificarea / diploma obţinută certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formare și conștientizare în asigurarea calității în Învățământul la Distanță - ID 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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 învățământul superior 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

pentru Dezvoltare și Inovare în Educație și TÜV Austria 

 
 

Perioada 2006-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Administraţie publică europeană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Valahia dinTârgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice 

  

Perioada 10.04.2006 -14.04.2006 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de stagiu 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Transfer de eurocompetenţe – securitate alimentară, protecţia mediului şi biotehnologii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bretagnia Occidentală din Brest, Franţa 

  

Perioada 17-18.10.2006, 26-27.10.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Auditori interni pentru sisteme de management al calităţii în educaţie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii 

  

Perioada 11-15.12.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Auditori de mediu 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii 

  

Perioada 06.08.2006-10.08.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Auditor intern pentru sisteme de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia TÜV Rheinland, Germania 

  

Perioada 2000-2005 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în agronomie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Entomologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti 

  

Perioada 2002-2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Valahia dinTârgovişte 

  

Perioada 1997- 2001 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Științe Juridice, specializarea Drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice 

  

Perioada 1999- 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Agroecosisteme integrate în dezvoltarea durabilă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Valahia Târgovişte, Facultatea  Ingineria Mediului şi Biotehnologii 

  

Perioada 1994- 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Agromontanologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Valahia Târgovişte, Facultatea  Ingineria Mediului şi Biotehnologii 

  

Perioada 1989-1993 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Filologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul „Ioan Heliade Rădulescu” Târgovişte 

  

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  A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

Limba franceză  A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, bună capacitate de comunicare 
 - 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- președinte în Comisia examenului de finalizare a studiilor la programul de studiu Ingineria şi 
Protecţia Mediului în Agricultură și al Comisiei de admitere la studii universitate de master, la 
programul de studiu Sisteme de control și evaluare a calității mediului, în anul 2020 

- președinte în Comisia examenului de finalizare a studiilor la programul de studiu Montanologie,
în anul 2021 

- membru în echipa de organizare a simpozionului pentru cadre didactice şi studenţi care se 
desfăşoară în cadrul Facultătii de Ingineria Mediului şi Știința Alimenteor,  Departamentul de 
Ingineria Mediului, în anul 2012, 2017-2020 și în cadrul Facultății de Științe și Inginerie 
Alexandria, în anul 2019  

- tutore al grupului țintă format din studenți de la specializarea Montanologie (2018, 2019) și 
IPMA (2021), în cadrul „Proiectului privind învățămânul secundar ROSE, Subproiectul-
Redescoperă meseria de inginer într-o societate prOsperă”  

- tutore practică Întreprideri simulate, în cadrul proiectului „Strategii de practică în domenii 
competitive” în 2021 și 2022 

- preşedinte al comisiei de bacalaureat, în anii 2007, 2008 
- responsabil în ceea ce priveşte calitatea învăţământului la nivelul Departamentului de Ingineria 

Mediului în perioda 2006 – 2012 
- coordonator al activităţii de practică la specializarea Ingineria şi Protecţia Mediului în 

Agricultură în anul 2005 şi la specializările Montanologie şi Ingineria şi Protecţia Mediului în 
Agricultură în anul 2006 

- responsabil cu orientarea și consilierea studenților la nivelul Facultății de Ingineria Mediului și 
Biotehnologii în perioada 2009-2011 

- secretar al comisiei de licenţă la specializarea Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură în 
anul 2006 

 
  



 
 

Pagina 5/5 - Curriculum vitae al  
Frăsin Loredana Beatrice  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice  
- expert învățământ în proiectul CNFIS-FDI-2020-0508 „Dezvoltarea unor competențe practice 

pentru studiul schimbarilor climatice - impact universal, efecte regionale si globale - la baza 
didactică Fundățica a Universității Valahia din Târgoviște” (CIM nr. 7034/09.09.2020) -
15.09.2020 - 9.12.2020 

- membru al grupului ţintă al proiectului GarantEQ - în cadrul proiectului CNFIS - Etică, 
profesionalism și performanță - garanți ai culturii calității academice (GarantEQ) - 01.10 2020 -
01.11.2020 

- expert învățământ în proiectul FDI/CNFIS - FDI - 2017 - 0638 „Dezvoltarea unor facilități 
experimentale și a bazei de cunoștințe pentru studiul ecosistemului de pajiști din zona Fundata
- baza didactică Fundățica - (ECO-PRACT)” - 06.09.2017 - 06.11.2017 

- membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Ingineria Mediului şi Știința Alimentelor, în 
perioda 2008-2011, 2016 - 2020, 2020 - prezent 

- responsabil în ceea ce priveşte Evaluarea și Asigurarea Calității în Educație la nivelul 
Departamentului de Ingineria Mediului în perioda 2006 - 2012 

- membru în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calitații a UVT, din 2012 până în 2021 
- responsabil al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calitații, FIMSA, din 2021 până în prezent 
- membru în Comisia examenului de finalizare a studiilor la programul de studiu Ingineria şi 

Protecţia Mediului în Agricultură în anii 2008, 2017, 2018, 2019, 2021, în cadrul FIMSA 
- membru în comisia examenului de finalizare a studiilor la programul de studiu Agricultură în 

anul 2021, în cadrul Facultății de Științe și Inginerie Alexandria 
- membru în Comisia de admitere la studii universitate de master, la programul de studiu 

Sisteme de control și evaluare a calității mediului, în anii 2019 și 2021 
- membru în Comisia cu atribuții de organizare și desfășurare a examenului de disertație, la 

programul de studiu Sisteme de control și evaluare a calității mediului, în perioada 2019-2021 
- membru în comisia examenului de finalizare a studiilor la programul de studiu 

Montanologie,în anul 2020 
- membru al centrului de cercetare Biotehnologii și Știinte Inginerești Aplicate 
- coordonarea unui număr de 70 proiecte de diplomă la programele de studii Montanologie, 

Agricultură şi Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură 
- membru în Comitetul științific al simpozionului de comunicări științifice studenţești care se 

desfăşoară în cadrul Facultătii de Ingineria Mediului şi Stiința Alimentelor, Departamentul de 
Ingineria Mediului în anul 2021 și 2022 

- membru al International Society for Horticultural Science  
- membru al International Society for Environmental Information Sciences 

 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

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

Publicatii 10 cărți; 123  lucrări științifice; 4 cursuri universitare  în format electronic 
  

Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare Persoane de contact: 
- Prof. dr. Teodorescu Georgeta,  

- Prof. dr. ing. abil. Dunea Daniel,  

 
  

  

                                  Conf. dr. ing. 
 Neagu Frăsin Loredana Beatrice 

                            03.09.2022                                                                                                                                                    


