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Informaţii personale  

Nume / Prenume FEHER  ANDREA  ANA 

Adresă(e) GIARMATA, NR.341 C, 307210, JUD. TIMIŞ 

Telefon(oane) +40 256 277315   

E-mail(uri) feherandrea.usab@gmail.com 

Data naşterii 01.09.1979 

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională  
 

  

Perioada SEPTEMBRIE 2011 - PREZENT 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare, susţinerea de cursuri și seminarii la disciplinele Management financiar, Finanțare și 
creditare, Finanţări comunitare, Ingineria şi managementul investiţiilor, Finanțele firmei. 

Numele şi adresa angajatorului USAMVBT, Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului, 119, 300645, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
 

 

Perioada MAI 2014 - PREZENT 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil al Programului ERASMUS+ la nivelul Facultății de Management Agricol 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea mobilităților ERASMUS+ 

Numele şi adresa angajatorului USAMVBT, Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului, 119, 300645, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
 

 

Perioada FEBRUARIE 2005 - PREZENT 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 
 

 

Perioada FEBRUARIE 2007 – AUGUST 2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent  universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare, susţinerea lucrărilor practice la disciplinele Management financiar, Ingineria şi 
managementul investiţiilor, Finanţări comunitare 

Numele şi adresa angajatorului USAMVBT, Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului, 119, 300645, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
 

 

Perioada  OCTOMBRIE 2003 –AUGUST 2009 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare, culegere de date, întocmire de referate şi lucrări 

Numele şi adresa angajatorului USAMVBT, Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului, 119, 300645, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
 

 



Educaţie şi formare  

Perioada 2013-2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire nivel I (inițial) al programului de formare psihopedagogică, curs 
postuniversitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educației, Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculum-ului, Teoria și 
metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, Didactica specialității Inginerie Economică în 
Agricultură și Finanțe-Contabilitate, Practică pedagogică în învățământul preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

  

Perioada 2013-2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire nivel II (aprofundare) al programului de formare psihopedagogică, curs 
postuniversitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, Proiectarea și managementul programelor 
educaționale, Calitatea vieții și a mediului educațional, Managementul organizației școlare, Practică 
pedagogică în învățământul liceal, postliceal, universitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

  

Perioada 2012-2014 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master, specializarea Management în alimentaţie publică şi agroturism 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Gestiune financiară, Tehnici de negociere şi promovare în turism, Managementul procesării produselor 
agroalimentare, Aplicaţii ale sistemelor financiare în turism 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol 

  

Perioada 07.04.2011 – 13.05.2011 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, Efectuarea formării, Evaluarea cursanţilor, Aplicarea metodelor şi tehnicilor 
speciale de formare, Marketingul unui program de formare, Proiectarea programelor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC DAD Expertise SRL – training, consultanţă în afaceri şi management 

 
 

Perioada 06.04.2011 – 30.04.2011 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea cerinţelor de management integrat ale proiectului, Planificarea 
activităţilor şi jaloanelor proiectului, Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru 
proiect, Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect, Managementul riscurilor, Managementul 
echipei de proiect, Managementul comunicării în cadrul proiectului, Managementul calității proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC DAD Expertise SRL – training, consultanţă în afaceri şi management 

 
 

Perioada 01.10.2003 – 14.08.2009 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Agronomie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul financiar al exploataţiilor agricole; mecanisme de finanţare a agriculturii şi dezvoltării 
rurale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol 

  

Perioada 2001-2006 

Calificarea / diploma obţinută Economist licenţiat, Specializarea Finanţe-Contabilitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii universitare specifice specializării, dintre care amintim Gestiune financiară, Finanţe publice, 
Contabilitate de gestiune, Marketing, Limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tibiscus, Facultatea de Ştiinţe Economice 



  

Perioada 2003-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master, specializarea Managementul dezvoltării rurale durabile şi alinierea la 
standardele europene 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltare rurală, Politici agroalimentare, Finanţe, Marketing agroalimentar, Servicii rurale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol 

  

Perioada 1998-2003 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat, Specializarea Inginerie economică în agricultură 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii universitare specifice specializării, dintre care amintim Economie politică, Management, 
Marketing, Finanţe, Tehnologii agricole vegetale şi zootehnice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol 

  
 

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii liceale, secţia matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grup Şcolar Industrial, Tăşnad, jud. Satu-Mare 

 
 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Maghiară 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
(B2) 

Utilizator 
independent 

(B2) 
Utilizator 

independent 
(B2) 

Utilizator 
independent 

(B2) 
Utilizator 

independent 
(B2) 

Utilizator 
independent 

Franceză  
(B1) 

Utilizator 
independent 

(B2) 
Utilizator 

independent 
(A2) 

Utilizator 
elementar 

(A2) 
Utilizator 

elementar 
(B1) 

Utilizator 
independent 

  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de mobilizare în activităţi ştiinţifice, de documentare, abilităţi de comunicare 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Iniţiativă, spirit organizatoric 

. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Întocmirea de proiecte 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)  

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: aerobic 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Informaţii suplimentare Activitatea publicistică: 

- 5 cărţi publicate în edituri recunoscute, în domeniul finanţării agriculturii şi dezvoltării rurale, din care 2 

unic autor şi 3 coautor; 

- 127 de lucrări ştiinţifice, publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, în domeniile: 

economie agrară, management financiar, managementul investițiilor, finanțări comunitare. 
 

Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI: 

• Feher Andrea, Goşa V, Hurmuzache Tabita, Raicov M. (2013), Financing of rural development in 

Romania - present and perspectives, Proceedings of the 6th International Scientific conference 

“Rural Development 2013”, ISSN 2345-0916, Volume 6, Book 1, 525-531 

• Hurmuzache Tabita Cornelia, IancuT.,  Feher Andrea, Toader Cosmina Simona, Raicov M. 

(2013),  Aspects characterizing the Romanian agro-alimentary consumption, Proceedings of the 

6th International Scientific conference “Rural Development 2013”, ISSN 2345-0916,  Volume 6, 

Book 3, 101-105 

• Feher Andrea, Goşa V., Hurmuzache Tabita, Raicov Miroslav (2015), Investment valences of the 

fund for rural development on the Romanian rural economy, Abstracts / Journal of Biotechnology, 

ISSN: 0168-1656,  Vol. 208 (2015) S5-S120, p. 54, factor de impact 3,34 

• Hurmuzache Tabita, Iancu Mihaela, Iancu T., Feher Andrea, Ciolac Ramona (2015), Aspects 

that characterize the structure of consumption of agricultural products, at national level, Abstracts 

/ Journal of Biotechnology, ISSN: 0168-1656,  Vol. 208 (2015) S5-S120, p. 80, factor de impact 

3,34 

• Feher Andrea, Handaric Anca Gabriela (2016), Competitiveness, innovation and rural areas 

development under the European funds,  Abstracts / Journal of Biotechnology, ISSN: 0168-1656, 

Vol. 231 (2016) S75 

• Raicov M., Fuchs Adina Nicoleta, Feher Andrea Ana, Adamov Tabita (2016), Evaluation of 

impact of the National Rutral Development Programme 2007-2013 on the rural space from 

Romania, Abstracts / Journal of Biotechnology, ISSN: 0168-1656, Vol. 231 (2016) S75-76 

• Adamov Tabita Cornelia, Drăgoi D., Iancu T., Feher Andrea (2016), Capitalizing agrotourist 

potential of the mountain region from Romania, Abstracts / Journal of Biotechnology, ISSN: 0168-

1656, Vol. 231 (2016) S101 

• Feher Andrea, Goșa V., Raicov M., Haranguș Daniela, Condea B.V. (2017), Convergence of 

Romanian and Europe Union agriculture - evolution and prospective assessment, Land Use 

Policy, vol. 67, 670-678, factor de impact 3,089 
 

Activitatea de cercetare contractuală: 

7 proiecte de cercetare, din care 2 director de proiect şi 5 membru în echipă: 

• Competitivitate, inovare şi dezvoltarea spaţiului rural sub incidenţa fondurilor europene. Studiu de 

caz la nivelul judeţului Timiş, România, CNCS, UEFISCDI, PNII-RU-TE-2014-4-1134, 2015-2017 

–  director de proiect 

• Formare profesională în domenii non-agricole şi facilitarea angajării pentru îmbunătăţirea calităţii 

resurselor umane din mediul rural din Regiunea Vest, Proiect cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, 

2014-2015 - membru în echipă, ocupând în cadrul proiectului funcţia de facilitator grup ţintă 

• Promovarea antreprenoriatului pentru creşterea gradului de ocupare în mediul rural, Proiect 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013, 2011-2013 – membru în echipă, ocupând în cadrul proiectului 

funcţia de cercetător în economia rurală 

• Evaluarea efectelor poluării şi a schimbărilor climatice asupra biodiversităţii şi stării socio-

economice în bazinul mijlociu al Jiului, CNMP (UEFISCDI), 2008-2011 – membru în echipă 

• Analiză privind folosirea resurselor financiare acordate sub formă de subvenţii producătorilor 

agricoli, Grant Td CNCSIS, 2006-2007 –  director de proiect 

• Metode şi modele complexe de cercetare în dezvoltarea rurală durabilă a României, Grant A 

Consorţiu CNCSIS, 2006-2008 – membru în echipă 

• FP 6, Structural Change in Agriculture and Rural Livelihoods  -SCARLED- 2007-2009, Beneficiar 

Comisia Europeană – membru în echipă 

 



Informaţii suplimentare Apartenenţa la asociaţii profesionale: 

• Membră a Agricultural Economics Society (Marea Britanie) 

• Membră  a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (AGER) 

• Membră  a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR) 

• Membră a Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România (SIRAR) 

• Membră a Asociaţiei Cercetătorilor Multidisciplinari din Zona de Vest a României (ACMV) 

• Membră a Centrului de Excelenţă „Dezvoltarea Rurală Durabilă a României” 

 

Premii obţinute: 

• Premiul Academiei Române, Filiala Timişoara, pentru rezultate excepţionale în activitatea 

didactică şi de cercetare ştiinţifică (2009) 

• Diploma „Cercetător eminent” acordată de Asociaţia Orizonturi Universitare, pentru rezultate 

excepţionale în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică (2009) 

• Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” al Academiei Române (2013) pentru lucrarea 

„Alternativele economiei rurale a României: dezvoltarea agriculturii sau insecuritate alimentară şi 

deşertificare rurală severă”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011 
  

 

  Timișoara, la 13 Octombrie 2017                                  Şef lucr. dr. Feher Andrea Ana 


