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 Curriculum vitae 
Europass 

                                                                         

 
Informatii personale 

 

Nume/Prenume  UDREA Lavinia 
Adresa   
Telefon    
E-mail   

 

Cetatenia  românǎ 
 

Data nasterii   
 

 Sex  feminin 
 

Locul de munca vizat / 
 Aria ocupationala 

 Conferențiar universitar.dr. 
Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Ingineria Mediului si  
Știința Alimentelor; Departamentul Ingineria Mediului. 
Adresa: Aleea Sinaia,nr113,Targoviste. www.valahia.ro; http://fimsa.valahia.ro/  
Pregătirea specialiștilor în domeniul Ingineria Mediului, Agricultură si Montanologie. 
 

Experiența profesionala 
 

Perioda  2016-prezent 

Funcția sau postul ocupat  Conferențiar universitar 

Principalele activități si 
responsabilități 

 Predare cursuri , seminarii si aplicații practice în domeniile: 

Zootehnie ,Ecozooigienă, Piscicultură, Conservarea biodiversității ,Management de mediu 
Coordonarea și îndrumarea studenților și masteranzilor în activitatea de cercetare și documentare 
științifică în domeniul zootehnie și agricultură. 

Numele si adresa angajatorului  Universitatea Valahia din Targoviste Adresa: Aleea SinaiaI, nr. 113, 0200, Târgovişte, Dâmboviţa, 
România Tel. +40/0245/206101  Fax. +40/0245/217692 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 Educație, cercetare științifică, învățământ superior 

Perioada  2005-2016 

Funcția sau postul ocupat  Şef Lucrări  

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Predare cursuri si aplicatii practice: 

Ecozooigienă, Zootehnie speciala, Tehnologii ecologice de creștere a animalelor, Piscicultură,  

Numele si adresa angajatorului  Universitatea Valahia din Târgovişte Adresa: Aleea SinaiaI, nr. 113, 0200, Târgovişte, Dâmboviţa, 
România Tel. +40/0245/206101  Fax. +40/0245/217692 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate   

 Educație, cercetare științifică, învățământ superior 

Perioda  2003 - 2005 

Functia sau postul ocupat  Asistent universitar 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Efectuarea şi îndrumarea lucrărilor practice la diferite discipline din aria curriculară Zootehnie, 
Microbiologie, Acvacultură, Plante medicinale. 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea Valahia din Târgovişte Adresa: Aleea Sinaia, nr 113, Târgovişte, Dâmboviţa, România 
Tel. +40/0245/206101  Fax. +40/0245/217692 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 Educație, învățământ superior. 
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Perioda  1999-2003 

Functia sau postul ocupat  Preparator universitar 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Efectuarea şi îndrumarea lucrărilor practice la diferite discipline din aria curriculară 

Zootehnie, Piscicultură, Patologie animală, Conservarea biodiversității, Management de mediu., 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea Valahia din Târgovişte Adresa: Aleea Sinaia, nr. 113, 0200, Târgovişte, Dâmboviţa, 
România Tel. +40/0245/206101  Fax. +40/0245/217692 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 Educație, învățământ superior, cercetare științifică. 

 
Educatie si formare 

 

Perioda  1-2..04.2022 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat de participare 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Internațional Conference on Sensory Education and Food Analysis 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare  

 Universitatea Valahia din Târgoviște; 

Perioda  19-28..09.2021 On line 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat de participare 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Summer Field School-Mountain Ecosytems and Resource Management 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Grassroots Institute 

Perioada  Octombrie-Noiembrie-2020 

Calificarea / diploma obținuta  Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Manager inovare socială. 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Proiectul ” Viitor Antreprenor”, creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe 
de studii de licență prin cadre inovative antreprenoriale, Cod SMIS:POCU-379-6-21-125160 

Perioada  Octombrie-Noiembrie-2020 

Calificarea / diploma obținuta  Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Competențe antreprenoriale 

Numele si tipul instituitei de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Proiectul ” Viitor Antreprenor”, creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe 
de studii de licență prin cadre inovative antreprenoriale, Cod SMIS:POCU-379-6-21-125160 

Perioada  Iunie 2019 

Calificarea / diploma obținuta  Certificat 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Calitatea în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea 
învățământului românesc 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Transilvania din Brașov 

Perioada  2-6.11.2015 

Calificarea / diploma obținuta  Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Formator 

Realizarea activităților de fomare,Pregătirea formării specifice, Pregătirea programului de formare 
etc. 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Structural Eurotraining, București , România 

Perioada  18.01-16.02.2016 

Calificarea / diploma obținuta  Certificat de absolvire 
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Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Evaluator în Sistemul Formării Profesionale Continue 

Elaborarea instrumentelor de evaluare, Consilierea candidatului pentru procesul de evaluare, 
Certificarea evaluatorilor de competențe profesionale, Verificarea documentației și a condițiilor de 
formare profesională,eetc. 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 S.C.Chindia Form Consulting SRL.Tărgoviște 

Perioada  1-11.08.2013 

Calificarea / diploma obținuta  Diplomă 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Perspective noi în didactică. Între centrarea pe elev și abordarea prin competente 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia 

Perioada  2013 

Calificarea / diploma obținuta  Certificat de atestare a competențelor profesionale 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Calitate, inovare, 
comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Politehnică din București 

Perioada  Noiembrie -2013 

Calificarea / diploma obținuta  Diplomă 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Managementul calității în învățământul superior 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare ,TEHNE-Centrul 
pentru Dezvoltare și Inovare în Educație și TUV Austria-România. 

Perioada  Noiembrie 2013 

Calificarea / diploma obținuta  Certificat de Absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Program de formare și conștientizare în asigurarea calității în Învățământul la Distanță-ID. 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare și TUV Austria-
România 

Perioada  1.02.2011- 31.03.2012 

Calificarea / diploma obținuta  Atestat de Studii Postdoctorale 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Biotehnologii de Reproducție la Ovine în corelație cu Bioeconomia și Ecoeconomia Pastorală 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Academia Română, Institutul Național de Cercetări Economice Costin C. Kirițescu, Centru de Studii 
și Cercetări pentru Biodiversitate Agrosilvică Acad.David Davidescu. 

Perioada  2009-2011 

Calificarea / diploma obținuta  Diplomă de Master 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Biotehnologii in protecția mediului 

Cunoașterea noțiunilor specifice sistemelor de monitorizare și control a calității mediului,Tehnicic noi 
și perspective în ingineria mediului etc. 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti 

Facultatea de Biotehnologii 

Perioda  1999-2009 

Calificarea / diploma obtinuta  Diplomă de Doctor 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Domeniul Zootehnie  

 Biotehnici si biotehnologii de reproductie 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti  

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 Doctorat 
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Perioada  17-27. 09.2006 

Calificarea / diploma obținuta  Certificat 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Auditor intern pentru Sisteme de Management al Calității în Educație 

Numele si tipul instituitei de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Societatea Romănă pentru Asigurarea Calității. 

Perioada  Mai 2004- Martie 2005 

Calificarea / diploma obținuta  Certificat de Absolvire- Postuniversitar 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Protecția Mediului în Contextul Legislației Europene. 

Perfecționare 

Numele si tipul instituitei de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Valahia din Targoviste, Departamentul pentru Învățămănt la Distanță și Formare 
Continuă. D.Î.D.F.C. 

Perioada  Iulie 2002-școala de vară 

Calificarea / diploma obținuta  Atestare 

Domenii principale studiate / 
competente dobândita 

 Biologie et Pathologie Moleculaires. Biotechnologies 

Numele si tipul instituitei de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea AL.I.Cuza Iași, Academia Romănă, Academia de Științe din Paris. 

Perioada  Septembrie 1999 

Calificarea / diploma obținuta  Certificate 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Competence Based Curriculum Design and Teaching Learning and Assessment Methodologies. 

Numele si tipul instituitei de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Reaseheath College.U.K 

Perioada  15-16 Februarie 1999 

Calificarea / diploma obținuta  Certificate 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Phare Partnership Training Programme, Short Course Programme în Nutrition and Business 
Management 

Numele si tipul instituitei de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Reaseheath College.U.K. 

Perioada  1998 -1999 

Calificarea / diploma obținuta  Diplomă studii aprofundate 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

  Zootehnie, 

 Specializarea “Biotehnici şi  Biotechnologii de Reproducţie”; 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Zootehnie            

Perioda  1993 -1998 

Calificarea / diploma obtinuta   Diplomă de Inginer 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Inginer zootehnist 

Tehnologii de creștere a animalelor, Piscicultura, Nutriție, Tehnologia prelucrării produselor animale, 
Management , Conducerea activității de producție din domeniul creșterii animalelor etc. 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Zootehnie            

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Absolvent studii superioare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aptitudini si competente 
personale 
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Limba materna  românǎ 
 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 

englezǎ   Bine  Bine  Utilizator 
elementar 

 Bine  Utilizator 
elementar 

            
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 

Competente si abilitati sociale  Spirit de echipacomunicativa, buna adaptare la diferite medii multiculturale. 
 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 2004-2008 - Director de studii in cadrul Departamentului Învățământ la Distanță, organizare 
activității, mentorat studenți. 

 

Competente  si aptitudini tehnice  Utilizarea echipamentelor de laborator 
 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Microsoft Office: Word, Excel, PowerPOINT, etc. 

 
 

Alte competente si aptitudini  2006 – prezent  
Auditor intern pentru Sisteme de Management al Calității in Educație. Universitatea Valahia. 
Responsabil calitate – Departamentul Ingineria Mediului 
Participarea în cadrul proiectelor de voluntariat. LET S DO IT ROMANIA 
Participarea la Concursul Național de Nutriție Animala, 2017,2018,2019. 
Membru în comitetul de organizare : International Conference on Sensory Education and Food 
Analysis. 
Participarea la sesiuni de comunicări științifice naționale și internaționale. 
Membru în colectivul de redacție : Annals ”Valahia” University of Targoviste – Agriculture. 
Membru: Asociația ONE HEALTH Academician Nicolae Manolescu Strungă 
Membru: Asociația Crescătorilor de Capre din România 
Membru: Centru de Cercetare a Resurselor Naturale si a Mediului, Universitatea Valahia din 
Targoviste 
Evaluator programe de formare profesională, Specialist pentru a desfășura activități de examinare a 
participanților la programele de formare profesională: Comisia  de Autorizare a Furnizorilor de 
Formare Profesională a Adulților din Județul Dambovita 
Îndrumare proiecte de diploma, lucrări dizertație pe domeniile din aria curriculară. 

05.08-05.09.2011 – Stagiu de cercetare - Universitatea SZENT ISTVAN EGYETEM 
Budapesta  Ungaria. 
Xpert personal business skills: Building and leading a team successfully ( obţinut în data de 
25.06.2007): - Negotiating,discussing and arguing your case (obţinut în data de 09.07.2007): - 
Organising and carrying out projects successfully ( obţinut în data de 02.07.2007). -  Asociaţia 
EUROED 
Xpert european computer passport – Basis of EDP (obţinut în data de 23.07.2007). - Asociaţia 
EUROED 
  

 

Permis de conducere  Categoria B - 1994 
 
 
 
  Data, 
   
 

Conf. Dr. ing. Udrea Lavinia 
 


