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Informaţii personale  

Nume / Prenume TONEA ELENA 

Adresă 44B Ion Roată, 300263, TIMIŞOARA, ROMÂNIA 

Telefon 0744-859021   

Fax 0256-277031 

E-mail elenatonea@yahoo.com 
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 31.08.1973, Timişoara 
  

Sex Feminin 
  

Experienţă profesională în domeniul 
ID/IFR 

2011-2013 Universitatea. Alma Mater Sibiu, „Excelenţa academică în învaţamântul la distanţă 
şi învaţămâtul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate”   
ProiectPOSDRU/86/1.2/S/61878  
     - Curs Formare şi perfecţionare în editarea de materiale ID-IFR 
     - Curs ntroducere în tehnologiile ID-IFR şi conceptele de eLearning, Blended Learning, 
             Open and Distance Learning 
     - Curs Formare şi perfecţionare în utilizarea platformelor ID-IFR 
     - Curs Formare şi perfecţionare în managementul calităţii 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale predare cursuri, îndrumare seminarii, lucrări de diplomă, lucrări de licenţă,  coordonare activitate de 
cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (U.S.A.M.V.B.) Timişoara, 
Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului, nr.119, 300645 Timişoara; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Disciplina: Analiză economico-financiară, Bazele contabilităţii, Contabilitate şi gestiune economică 
  

Perioada 2003 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale predare cursuri, îndrumare seminarii, lucrări de diplomă, lucrări de licenţă,  coordonare activitate de 
cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (U.S.A.M.V.B.) Timişoara, 
Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului, nr.119, 300645 Timişoara; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Disciplina: Finanţare şi creditare în agricultură, Economie agrară şi contabilitate, Contabilitatea firmei, 
Gestiune şi contabilitate;   

  

Perioada 2001 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
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Activităţi şi responsabilităţi principale susţinere de seminarii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (U.S.A.M.V.B.) Timişoara, 
Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului, nr.119, 300645 Timişoara; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Disciplina: Economie agrară şi contabilitate, Contabilitatea firmei, Bazele contabilităţii, Economie 
politică, Management financiar;   

  

Perioada 1998-2001 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale susţinere de seminarii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (U.S.A.M.V.B.) Timişoara, 
Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului, nr.119, 300645 Timişoara; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Disciplina: Finanţarea şi creditarea agriculturii, Monedă şi credit, Contabilitate şi analiză financiară; 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 18.08.2015-25.08.2015 

Calificarea / diploma obţinută FORMATOR 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectarea, derularea, evaluarea şi revizuirea activităţilor teoretice / practice şi / sau a programelor de 
formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC Active Power Life Srl 

  

Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută EXPERT EVALUATOR DE PROPRIETĂŢI IMOBILIARE 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cadastru  
Topografie 
Standarde internaţionale de evaluare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

PIFCA Timişoara 

  

Perioada 2005-2009 

Calificarea / diploma obţinută INGINERIA MEDIULUI 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ecologie 
Economia mediului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (U.S.A.M.V.B.) Timişoara, 
Facultatea de Agricultură, Calea Aradului, nr.119, 300645 Timişoara; 

  

Perioada 1998-2004 

Calificarea / diploma obţinută DOCTOR ÎN AGRONOMIE 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management agricol 
Economie rurală 
Marketing agroalimentar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (U.S.A.M.V.B.) Timişoara, 
Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului, nr.119, 300645 Timişoara; 

  

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută MASTER 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing 
Economie 
Management organizational 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest, specializarea Managementul sistemului 
agroalimentar 

  

Perioada 1998-2000 

Calificarea / diploma obţinută STUDII APROFUNDATE 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management agricol 
Economie rurală 
Marketing agroalimentar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (U.S.A.M.V.B.) Timişoara, 
Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului, nr.119, 300645 Timişoara, specializarea 
Management şi gestiune în agricultură 

  

Perioada 1992-1997 

Calificarea / diploma obţinută ECONOMIST 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele contabilitatii 
Finante publice 
Contabilitate financiara 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest, specializarea Finanţe-Bănci 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza   B2  C2  B2  B2  B2 

Limba franceza   B2  C2  B2  B2  B2 

Limba italiana   A2  B1  A2  A2  A1 

Limba spaniola   A2  B1  A2  A2  A1 

 
 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă, dobândit în cei 20 ani de activitate în diferite colective de cercetare; 
- comunicativă şi socială, calităţi dobândite din activitatea didactică de la catedră. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- coordonarea activităţii de cercetare a studenţilor, finalizată prin întocmirea lucrărilor de diplomă şi 
licenţă.  
- întocmirea proiectelor de cercetare, susţinute şi finalizate prin rapoarte privind modul de realizare al 
activităţilor de cercetare prevăzute şi de gestionare a bugetelor repartizate contractelor de cercetare. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- bune cunoştiinţe de conducere a calculatorului ( word, excel, internet ) 
- utilizator de echipamente multimedia 

  

Informaţii suplimentare 
 

- membră a Asociaţiei pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României; 
- membră a Societăţii de Istorie si Retrologie Agrară din România; 
- membră Asociaţia Generală a Inginerilor din România 
 

Activitate ştiinţifică : peste 100 articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale 
şi internaţionale. 
  

 
  

Anexe  

 
 
                      Timisoara, 
                        5.02.2018 

 


