Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Constantinescu, Simona, Cristina
Str.Titan nr.7, bl.7, sc.A, ap.15, Timişoara, cod poştal 300071

Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

+400722607623

simi_con@yahoo.it, simona_martin@usab-tm.ro
Română
04.05.1969
Feminin

Locul de muncă vizat / Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele
Domeniul ocupaţional Mihai I al României” din Timișoara, Facultatea de Management
Agricol/Învăţământ
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Martie 2012 – martie 2016
Prodecan cu cercetarea şi probleme sociale
Managementul Facultăţii de Management Agricol în cercetare şi administraţie – probeleme cu
studenţii
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din
Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului nr.119, Timişoara
Cercetare şi educaţie

Perioada

1 martie 2015 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Conferențiar universitar

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

Cercetare şi îndrumare studenţi
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din
Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului nr.119, Timişoara
Cercetare şi educaţie
1 martie 2008 – 28 februarie 2015
Şef lucrări universitar
Cercetare şi îndrumare studenţi
U.S.A.M-V.B. Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului nr.119, Timişoara
învăţământ
01.03.2004 – 29.02.2008
Asistent universitar
Cercetare şi îndrumare studenţi
U.S.A.M.V.B. Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului nr.119, Timişoara
Învăţământ
01.03.2001 – 28.02.2004
Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare şi îndrumare studenţi
U.S.A.M.V.B. Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului nr.119, Timişoara
Învăţământ

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2015 - 2017
Diplomă de master
Tehnica operaţiunilor în turismul intern şi internaţiona, Strategii şi politici de resurse umane, Strategii
de afaceri, Tehnici contabile de gestiune performantă, Leadership şi comportament organizaţional,
Educaţia şi protecţia consumatorilor, Comunicare în afaceri
Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Științe Economice, specializarea “Administrarea
afacerilor în comerț și turism”
ISCED 7An - 34
2011 - 2014
Diplomă de economist
Economia turismului
Economia serviciilor
Tehnologie hotelieră și de restaurant
Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Științe Economice, specializarea “Economia
comerțului, turismului și sericiilor”
ISCED 5A - 31
Ianuarie 2013 – martie 2013
Diplomă de formator
Managementul conflictelor,
Modele și tehnici speciale de formare,
Marketing educațional,
Proiectarea și organizarea programelor și stagiilor de formare
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, în colaborare cu Universitatea de Vest, Timișoara și
Universitatea ”Babeș- Bolyai”, Cluj-Napoca

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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Septembrie 2009
Diplomă de master
Agricultură şi alimentaţie
Tehnici de comunicare şi metode moderne de consultanţă agricolă
Marketingul produselor agroalimentare
U.S.A.M.V.B.T. şi Centrul de Pregătire şi Informare Timişoara, proiectul „Modernizarea Sistemului de
Informare şi Cunoaştere în Agricultură” (MAKIS)
ISCED 5B - 62
2001 – 2007
Diplomă de doctor în domeniul “Relaţii economice internaţionale”, seria F nr. 0003261, Teza de
doctorat intitulată „Relansare şi creştere economică prin sistemul creditului ipotecar – experienţe
internaţionale”
Economie mondială,
Tranzacţii de comerţ exterior,
Macroeconomie
Finanţe internaţionale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia de Ştiinţe Ecomomice Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 6 - 31

Perioada

2002 – 2003

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Diplomă de studii postuniversitare de specializare – “Managementul tranzacţiilor internaţionale”, seria
B, nr.0006912
Politici comerciale contemporane, Marketing şi management internaţional, Negocierea, contractarea şi
derularea operaţiunilor de import-export, Alianţe şi cooperări internaţionale, Finanţarea tranzacţiilor
internaţionale, Bursele de mărfuri şi valori
Academia de Ştiinţe Ecomomice Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
ISCED 5B - 31
1999-2001

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de master - „Managementul integrării agriculturii în Uniunea Europeană”, seria.B, nr.0005083

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Analiza pieţei, Legislaţie agrară, Informatică agrară, Contabilitate şi analiză operaţională, Management
agricol, Metode de programare liniară, Economia resurselor, Economia finanţelor, Marketing
agroalimentar, Politici agrare, Consultanţă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

U.S.A.M.V.B. T., Facultatea de Management Agricol - Timişoara
ISCED 5B - 62
1998-2000
Diplomă de Studii aprofundate - „Managementul şi gestiunea în agricultură”, seria E, nr.0009523
Structuri agrare mondiale, Managementul exploataţiilor agricole, Gestiunea exploataţiilor agricole,
Managementul dezvoltării, Dezvoltare rurală, Economia serviciilor
U.S.A.M.V.B. T., Facultatea de Management Agricol – Timişoara
ISCED 5B - 62
1992-1998
Diplomă de inginer, seria R, nr.0035827
Chimie anorganică, analitică, organică, coloidală, Programare, Fizică, Matematică, Tehnica frigului,
Tehnici de conservare, Operaţii şi aparate, Tehnologii generale, Materii prime animale şi vegetale,
Bazele merceologiei, Tehnologii, Economia industriei, Management, Marketing, Ambalaje şi design,
Extracte, Controlul calităţii, Limbi străine
U.S.A.M.V.B. T., Facultatea de Tehnologia Prelucrării Produselor Agroalimentare - Timişoara
ISCED 5A - 54

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

româna

Germană, franceză, engleză, italiană

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Limba germană
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B2

Utilizator
independent

Vorbire
Citire

B2

Utilizator
independent

Participare la
conversaţie
B1

Utilizator
independent

Scriere
Discurs oral

B1

Utilizator
independent

Exprimare scrisă
B1

Utilizator
independent

Limba franceză

C2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
C1
C1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

Limba engleză

B1

Utlilizator
independent

B1

Utlilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Limba italiană

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

-

capacitate de adaptare la medii multiculturale,
capacitate de comunicare,
spirit de echipă
dinamicitate, spontaneitate, capacitate de muncă, perseverenţă
responsabilitate, sinceritate, seriozitate, rezistanţă la condiţii de stres, adaptabilitate la situaţii noi,
conştientizarea propriilor limite, originalitate şi creativitate
Competenţele au fost dobândite pe parcursul anilor de facultate şi de muncă.
conducerea şi organizarea studenţilor.
Competenţele au fost dobândite pe parcursul activităţii desfăşurate în cadrul USAMVBT.
Aptitudinile şi competenţele pedagogice au fost însuşite prin programul de formare psiho-pedagocigă
nivel I și nivel II, efectuate în cadrul USAMVBT, iar desăvârşirea lor s-a realizat în timpul anilor de
activitate în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I
al României” din Timişoara, Facultatea de Management Agricol.
Utilizator de echipamente multimedia.
Aptitudinile au fost dobândite pe parcursul anilor de activitate în cadrul USAMVB “Regele Mihai I al
Rom\niei” din Timișoara.

Competenţe şi aptitudini de utilizare - o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și PowerPoint™);
a calculatorului - cunoștinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator(Adobe Illustrator™, PhotoShop™).
Competenţe şi aptitudini artistice

Permis(e) de conducere

Apartenenţa la asociaţii
profesionale/centre

Editor de jurnale

-

desen
muzică
literatură

Categoria B
Membru în 6 organizaţii profesionale:
MRDEC - Master International Research and Development Center
ATINER - Athens Institute for Education and Research
IOSS - International Organization of Soil Science
SIRAR – Societatea de istorie şi retrologie agrară din România
AGIR – Asociaţia Generală a Inginerilor din România
SRH – Societatea Română de Horticultură
SRNSS - Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului
Editor șef al revistei “Lucrări științifice management Agricol”, ISSN 1453-1410, print și on-line

Domenii de interes ştiinţific Economia serviciilor
didactic/cercetare Servicii turistice și de alimentație publică
Inginerie și servicii în agroturism

Activitate de cercetare şi
publicistică (sinteză)
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- 2 cărți, 1 curs universitar, 1 caiet de seminar/lucrări practice, toate în edituri recunoscute
C.N.C.S.I.S.;
- 157 lucrări științifice din care: 37 articole ca prim autor, 8 articole ISI Proceeding, 90 articole în
reviste indexate BDI, 24 articole/studii prezentate la conferinţe/congrese în străinătate, 14
articole/studii prezentate la conferinţe/congrese naţionale.

Experienţa în proiecte de
cercetare și consultanță

Director/responsabil:
1. Personal eficient, calitatea serviciilor și profilul consumatorului de servicii turistice. Modalități de
creștere a fidelității și satisfacției consumatorului prin eficientizarea serviciilor de contabilitate turistică
și consultanță de specialitate, 2014–2016, contract de cercetare ştiinţifică nr. 7554/15.12.2014,
încheiat între U.S.A.M.V.B. „Regele Mihai I al României” din Timișoara și S.C. LATCU – COMPANY
S.R.L., valoare 10.382,25 Euro (46.500 lei).
2. Simpozion Științific Internațional “Managementul dezvoltării ruale durabile”, contract nr.
614/15.05..2013 (3525/27.05.2013), încheiat între USAMVBT și Consiliul Județean Timiș - Centrul de
Cultură și Artă al Județului Timiș, valoare: 6.200 Lei (1430.417 Euro), perioada de derulare: mai
2013, - responsabil contract
Membru:
1. Managementul sistemelor sustenabile de agricultură bioecologică în zona rurală a Banatului, proiect
internațional încheiat între USAMVB Timişoara și Banca Mondială, director proiect internațional: Acad.
Păun Ion Otiman, valoare 83.000 Euro.
2. Perfecționarea profesională a fermierilor în cadrul exploatațiilor private în vederea eficientizării
producției agricole, contract nr/12616/14.09.1998, încheiat între USAMVBT și Banca Mondială, director
proiect Prof.dr. Liviu Sâmbotin, valoare 45.000 USD
3. Cercetări privind analiza socio-economică la nivelul Regiunii V Vest Timiș în vederea optimizării
procesului de implementare a fondurilor europene, contract de cercetare științifică încheiat între
U.S.A.M.V.B. din Timișoara și S.C. Alleggria Pro Invest S.R.L., valoare contrat 11.270 Euro, în
desfășurare.
4. Studiu privind costurile de producție și prețurile produselor agroalimentare ecologice în regiunea 5
Vest, contract încheiat între USAMVBT și Asociația Ovy-West, valoare: 10.415 Euro, perioada: 2013–
2016.
5. Promovarea serviciilor de echitație ale A.C.S. Morisena în țară și în străinătate, încheiat între
USAMVBT și A.C.S. MORISENA, valoare: 10.300 Euro, perioada: 2013 – 2016.
6. Elaborarea și implementarea unor strategii manageriale și consultanță pentru eficientizarea
activității S.C. Zemra-Product S.R.L, contract de cercetare științifică încheiat între U.S.A.M.V.B.
“Regele Mihai I al României” din Timișoara și S.C. ZEMRA - PRODUCT S.R.L., perioada 2014-2016,
valoare: 10.294,11 Euro.
7. Analiza impactului implementării Axei 4 Leader – Programul Național de Dezvoltare Rurală 20072013 – în regiunea de dezvoltare vest, încheiat între USAMVB “Regele Mihai I al României” din
Timișoara și S.C. INDEPENDENT ADVISERS S.R.L., valoare: 10.390,31 Euro, perioada: 2014 –
2016

Informații suplimentare Persoane de contact: Prof.univ.dr.ec. Simona Gaftoniuc, simonag1949@yahoo.com

Prof.univ.dr.ec. Ramona Lile, ramonalile@yahoo.com
Prof.univ.dr.ing. Ioan Csösz, i_csosz@yahoo.com
Prof.univ.dr. Gheorghe Goje, ghgoje@gmail.com
Prof.univ.dr. Karoly Bodnar, bodnar@mgk.u-szeged.hu
Șef lucr.dr.ing.ec. Ramona Ciolac, ramonablaga2005@yahoo.com

Anexe

Timișoara,

-

Conf.Dr.ing.ec. Simona Cristina Constantinescu
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