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Curriculum vitae  
Europass  

  
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume CRINGANU C. IULIANA 

Adresă(e) 33, NITU VASILE, 041541, BUCURESTI, ROMANIA 

Telefon(oane) +40 021.682.31.67 Mobil: +40 0745.853.454 

Fax(uri) +40 021.460.82.80 

E-mail(uri) iuliacring@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

Data naşterii 7 iulie 1964 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Universitatea de Şţiinţe agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti 
Conferenţiar universitar dr. – Facultatea de Zootehnie 

Experienţa profesională  

Perioada 2006 - PREZENT 

Funcţia sau postul ocupat CONFERENTIAR 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare (seminarii) şi îndrumare a studenţilor în cadrul diciplinelor: Zootehnie 
generala si nutritie; Tehnologia cresterii taurinelor; Tehnologia cresterii suinelor; Tehnologia cresterii 
pasarilor.Tehnologia creşterii cabalinelor; Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor; Managementul de 
proiect. 

Numele şi adresa angajatorului USAMV Bucrest, B-dul Marasti, nr 59, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant 

Perioada 2007 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat LECTOR FORMATOR 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formarea consultantilor agricoli dupa standarde europene in cadrul programului UMP Makis, 
Modernizarea Sistemului de Informare şi Cunoaştere în Agricultură. 

Numele şi adresa angajatorului USAMV, Centrul de Pregatire si informare – Bucuresti, , B-dul Marasti, nr 59, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant 

Perioada 1994 – 2006 

Funcţia sau postul ocupat SEF LUCRARI 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare (seminarii) şi îndrumare a studenţilor în cadrul diciplinelor: Zootehnie 
generala si nutritie; Tehnologia cresterii taurinelor; Tehnologia cresterii suinelor; Tehnologia cresterii 
pasarilor. Tehnologia cresterii ovinelor 

Numele şi adresa angajatorului USAMV Bucrest, B-dul Marasti, nr 59, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Invatamant 

Perioada 1991 – 1994 
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Funcţia sau postul ocupat ASISTENT 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare (seminarii) şi îndrumare a studenţilor în cadrul diciplinelor: Zootehnie 
generala si nutritie; Zootehnie speciala. Anatomie, histologie, embriologie 

Numele şi adresa angajatorului USAMV Bucrest, B-dul Marasti, nr 59, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant 

Perioada 1990 – 1991 

Funcţia sau postul ocupat CERCETATOR 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati specifice de documentare, cercetare in cadrul programelor de elaborare a tehnologiilor de 
crestere pentru principalele specii de animale de interes economic. Studii pentru elaborarea legii 
Fondului funciar si a legii zootehniei 

Numele şi adresa angajatorului ASAS, Institutul de Economie Agrara, Bucuresti, , B-dul Marasti, nr 57, sector 1  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

Perioada 1987 – 1990 

Funcţia sau postul ocupat Inginer zootehnist, sef de ferma 

Activităţi şi responsabilităţi principale Urmarirea si indrumarea activitatilor specifice tehnologiei de crestere a pasarilor exploatate pentru                       
oua consum. 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea Avicola de Stat,  Mihailesti, Giurgiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Productie animaliera 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada noiembrie 2006 – decembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Lector formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Politici Agricole Comune, HACCP, Legislatie Europeana, Implementare, Management  European . 
Formarea consultantilor agricoli dupa standarde europene 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Agricol Bygholm, Danemarca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 1992 – 1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand/ Diploma de Doctor in Stiinte 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologii de producere, pastrare si valorificare a furajelor. Apicultura. Resurse melifere si potential 
melifer. Tehnici de determinare a potentialului melifer al plantelor. Determinator palinologic. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor in Agronomie. Specializarea Producerea si pastrarea furajelor 

Perioada  23 mart.- 1 aprilie 1998, etapa I si  21 – 25 septembrie 1998, etapa a II-a 

Calificarea / diploma obţinută Competente de baza in domeniul metodologiei educationale/ Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihopedagogie, Pedagogie, Logică, Metodica predării / Competenta in domeniul metodologiei de 
predare modulara si elaborarii ariilor curiculare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Reaseheath College, Scotia, Anglia ( Cursuri Phare organizate in Romania) 

Perioada 1983 – 1987 

Calificarea / diploma obţinută Inginer zootehnist / Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Anatomie, histologie, embriologie. Biochimie. Fiziologie. Producerea si pastrarea furajelor. Genetica. 
Ameliorare. Reproductia animaleor domestice. Patologie.Tehnologia cresterii taurinelor. Tehnologia 
cresterii suinelor. Tehnologia cresterii ovinelor si caprinelor. Tehnologia cresterii pasarilor. Tehnologia 
cresterii cabalinelor. Apicultura si sericicultura. Tehnologia produselor de origine animala. Pedagogie. 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IANB Bucuresti Facultatea de Zootehnie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

Independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
Independent 

Franceza  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator  
elementar 

A1 
Utilizator  
elementar 

A1 
Utilizator  

elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale ➢ Abilitate de a lucra în grup - am lucrat în cadrul Universităţii pentru programul Leonardo 
Davincii în cadrul unor echipe pregatire (formare si perfectionare) a cadrelor didactice din 
mediul rurarl . 

➢ Capacitate de comunicare, receptivitate, abilităţi psiho-pedagogice dobândite prin formare 
profesională şi context profesional 

➢ Abilitate de a lucra cu studenţi din toate mediile sociale/culturale 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice ➢ Cunoaşterea tehnologiilor de creştere şi exploatare a animalelor de fermă (taurine, cabaline, 
ovine, caprine, porcine, etc); 

➢ Cunoaşterea tehnicilor de procesare a nutreturilor  si hranirea optimizata,  pe baze de 
norme de hrana, a animalelor. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Competente de nivel mediu: Microsoft Windows – Excel, Word, Power Point, Access, Outlook 
Adobe, Internet. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Expert evaluator CNCSIS 

  

Permis(e) de conducere Categorie B  

  

Informaţii suplimentare Vicepreşedinte al Biroului elecctoral al Facultăţii de Zootehnie - Bucureşti 
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Anexe 
                                     Lucrări ştiinţifice  
                                    reprezentative şi    

                           Contracte de cercetare 
 
 

A. Teza de doctorat; 
B. Lucrări indexate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings: 5   
C. Lucrări indexate BDI: 37 

D.   D.    Lucrări publicate în reviste şi volume de conferințe (neindexate): 7 
E.   E.    Cărţi și capitole din cărți publicate: 7  
A.   F.   Proiecte de cercetare / dezvoltare / inovare pe bază de contract: 11 

 

  


