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TVEICI IOANA MARIA

Adresă

Timisoara, jud.Timis, str.Gh.Ostrogovich, nr.2

Telefon

+40741.671.848

E-mail

ioanatveici@yahoo.com

Naţionalitate

Roman

Data naşterii

08.09.1982

Sex

Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

01.05.2015 - prezent
INGINER

Activităţi şi responsabilităţi principale Intocmirea documentelor justificative pe baza carora se fac inregistrarile in contabilitate,
stabilirea fisei tehnologice, a cantitatilor de material saditor, pesticide, ingrasaminte chimice si
alte materii si materiale, urmarirea evolutiei culturilor pe parcursul vegetatiei, determinarea
necesitatii si efectuarii tratamentelor pentru boli si daunatori in perioada optima de efectuare a
tratamentelor fitosanitare, in functie de cultura si agentul de daunare, consumuri de : motorina,
piese schimb, ingrasaminte, pesticide si erbicide intocmind documentele necesare, urmarirea
justificarii consumului de motorina de catre tractoristi si soferii din subordine, respectarea
tehnologiilor culturilor limitand pierderile, consumurile si cheltuielile pe unitate de produs,
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SC TDI AGRICULTURE SRL
Cultivarea cerealelor

01.10.2013 - prezent
Economist
Evidenta costurilor si cheltuielilor la carburanti motorina si
uleiuri;
costul pe ha pentru fiecare sola in parte referitor la
ingrasamintele chimice aplicate;
tratamente efectuate cu erbicide, fungicide si insecticide;
consumul de motorina la fiecare lucrare executata, specificul
lucrarii si data efectuarii ei;
cheltuielile cu recoltarea si transportul, cheltuielile cu piesele
de schimb;
gestiunea stocurilor;
contabilitate primara.
Salarii.
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

SOCIETATEA AGRICOLA BANAT
Cultivarea cerealelor

01.09.2011 – 01.10.2013
Economist
Tot ce implica munca de birou in comertul cu utilaje agricole de la achizitie pana la vanzare
SC CONS DDA SRL, Sacalaz, Timis
Comert cu utilaje agricole, Dealer Deutz Fahr, Maschio Gaspardo, Gregoire Besson

Perioada 03.01.2007 – 01.09.2011
Funcţia sau postul ocupat Asistent Director
Activităţi şi responsabilităţi principale secretariat-administratie, relatii clienti,contabilitate primara,cash flow zilnic,incasari-plati,arhivarea
actelor contabile, program salarii(soft pro),situatii extra:furnizori-clienti,banca,trezoreria,
finante,primarie,contracte.
Numele şi adresa angajatorulu SC ASIA MOTORS SRL, Timisoara, Timis
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comert cu autoturisme, Dealer Kia Motors

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

2013 - 2016
Doctorand
Agricultura – Grâul durum
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al
Romaniei” din Timisoara

2010 - 2013
Economist
Finante – Banci
Universitatea de Vest Timisoara – Facultatea de Stiinte Economice

2008 – 2010
Masterat
Managementul dezvoltării rurale durabile şi alinierea la standardele europene
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara

Perioada 2001 - 2006
Calificarea / diploma obţinută Inginerie Economica in Agricultura, Inginer Diplomat in Agricultura
Disciplinele principale studiate Agricultura si managementul
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara, Facultatea de
Management Agricol
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă Romana
Limbi străine cunoscute Franceza si Engleza

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

F

AVANSAT

F

AVANSAT

F

AVANSAT

F

AVANSAT

F

AVANSAT

Limba

E

AVANSAT

E

AVANSAT

E

AVANSAT

E

AVANSAT

E

AVANSAT

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

Competenţe şi aptitudini de utilizare Lucrari stiintifice:
a calculatorului
Pavăl Ioana Maria, David Gh.(2015) - Study regarding the influence of fertilization on
the crop results and on the seed quality

of

some varieties

of

Triticum

turgidum (L)

thell,ssp.turgidum conv.durum(DESF.)MK.pag. Lucrari stiintifice Agricultura Vol. 47 Nr. 4 .
p.115-120 USAMVB Timisoara.
Pavăl Ioana Maria, David Gh.(2015) -Behavior

of

some varieties of

Triticum

turgidum (L.) thell ssp. Turgidum conv. durum (desf.) M. K. under the pedoclimatic conditions
from

Banat

plain

.

Lucrari stiintifice Agricultura

Vol. 47 Nr. 1 . p.148-152

USAMVB

Timisoara.
Pavăl Ioana Maria, David Gh.(2016)-The influence of the foregoing plant and of
the sowing density on the yield and quality of durum wheat Triticum turgidum (L.) thellL,
subsp. Turgidum conv. durum(dest.)M.K . Lucrari stiintifice Agricultura Vol. 48 Nr. 1 . 114-120
USAMVB Timisoara.
Pavăl Ioana Maria, Gheorghe David, Simona Niță, David Saida, Iosim Iasmina
(2016) The protein and humid gluten content variation depending on crop rotation and seeding
density in Triticum durum - Grandur species . European Biotechnology Congress. Riga, Lativa.

Utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point,Vista ), Windows, Internet explorer
Utilizare programe de contabilitate si salarii

Permis de conducere

Categoria B din anul 2005
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