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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume STANCIU ALINA STEFANIA 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
Invatamant universitar 
 

  

              Experienţa profesională  
  

Perioada 1998 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Sef de lucrari 

Activităţi şi responsabilităţi principale Agricol, Fitotehnie, Plante Medicinale, Producere furaje, Cultura pajiştilor şi plantelor furajere, 
Fitopatologie, Ecoagricultură 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Protectia Mediului, Departamentul de Agricultură – Horticultură, universitar, 
Universitatea din Oradea, Str. Gh. Magheru nr. 26, Oradea 

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 

Sustinerea cursurilor si laboratoarelor la Fitotehnie,Producerea furajelor,Cultura pajiştilor şi 
plantelor furajere, Plante medicinale, Fitopatologie, Ecoagricultură, Tehnologii moderne pentru 
cultura plantelor furajere, Educaţie tehnologică,  coordonarea lucrarilor de licenta, indrumarea 
practicii de specialitatea, îndrumarea lucrărilor de grad didactic învăţământ preuniversitar, întocmirea 
amenajamentelor pastorale 
 
2004 – 2014 
Farmacist şef şi administrator 
Farmacie, Managementul Afacerii, Resurse umane, Contabilitate primară 
S.C.Teofarm S.R.L., Sat Paleu, nr.1035, jud. Bihor 
Aprovizionare şi desfacere produse farmaceutice şi parafarmaceutice, contabilitate primară, consiliere 
pacienţi, instruire angajaţi, administrare afacere, contracte cu furnizorii de servicii medicale şi Casa 
Naţională de sănătate 
 

Perioada 1997 - 1998 
Funcţia sau postul ocupat inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Marketing,Organizarea târguri expoziţionale, Cercetare şi promovare produse  
Numele şi adresa angajatorului S.C. Transilvania S.A, Str. Teatrului, Oradea, Jud. Bihor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, comercializare si promovare produse, organizare standuri la targuri de produse 
Elaborarea planului de productie si valorificare a borhotului de la Fabrica de Alcool Sudrigiu 

Perioada 1992 – 1997 
Funcţia sau postul ocupat Preparator si asistent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Agricol, Producerea si conservarea furajelor, Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara,Facultatea de Agricultură,universitar, Calea 

Manastur nr. 3, Cluj-Napoca, Jud. Cluj 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Pregatirea laboratoarelor, recoltarea si prelucrarea materialului didactic, sustinerea lucrarilor de 

laborator, indrumarea studentilor in practica 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2003 – 2005 
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Calificarea / diploma obţinută Master in sanatate si securitate in munca 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Sanatate si securitate in munca, legislatie si protectia muncii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Protectia Mediului, Departament Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice, 
universitar, Universitatea din Oradea, Str. Gh. Magheru nr. 26, Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii post universitare – Master 

Perioada 1998 – 2002 
Calificarea / diploma obţinută Farmacist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie fizica, sanitara si farmaceutica, Tehnica farmaceutica, Farmacologie, Controlul 
medicamentelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Medicina si Farmacie, universitar, Universitatea din Oradea, Str. Nicolae Jiga nr.18, 
Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare – Farmacie 

Perioada 1998 – 2000 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psiho – pedagogie si metodica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, universitar, Departamentul pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului 
Didactic, Str. Armatei Române nr.4, Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Modul de pregatire psiho – pedagogica 

Perioada 1996 – 1997 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Producerea si pastrarea furajelor, Tipologia Pajistilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, universitar,Facultatea de Agricultură, Catedra 
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere, universitar, Calea Manastur nr. 3, Cluj-Napoca, Jud. Cluj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare – Furaje 

Perioada 1993 – 1997 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Agronomie – Producerea si conservarea furajelor, Cultura pajistilor - Cercetări privind 
tehnologia de cultură a unor specii de graminee şi leguminoase perene cu privire specială 
asupra culturilor asociate, sistemului de fertilizare cu   azot, densităţii şi capacităţii de 
concurenţă a speciilor”, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Facultatea de Agricultură, universitar, Calea 
Manastur nr. 3, Cluj-Napoca, Jud. Cluj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii post universitare – Stiinte agricole 

Perioada 1986 – 1991 
Calificarea / diploma obţinută Licentiat in stiinte agricole, Inginer agronom 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fitotehnie, Producerea si pastrarea furajelor, Legumicultura, Zootehnie, Agrochimie, etc.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Facultatea de Agricultură, universitar, Calea 
Manastur nr. 3, Cluj-Napoca, Jud. Cluj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare – Agronomie 

Perioada 1982 – 1986 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematica – mecanica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul „Samuil Vulcan”, preuniversitar, Beius, jud. Bihor 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii liceale 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)  Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

                                Limba engleza  B2 Bine B2 Bine C2 Satisfacator C2 Satisfacator B2 Bine 

                              Limba franceza  B2 Bine B2 Bine C2 Satisfacator C2 Satisfacator B2 Bine 

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

Competenţe şi abilităţi sociale -Aptitudinea de a lucra în echipă, comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de noi informaţii şi 
abilităţi, disponibilitate pentru implicare în activităţi socio-culturale  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudinea de a organiza si coordona activitati cu caracter educational si administrativ, resurse 
umane, protecţia muncii, sănătate şi securitate în muncă; capacitate de sinteză şi analiză;spirit 
organizatoric;  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Operare PC si IT, contabilitate primară, aptitudini de utilizare a aparaturii de birotică 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Competenta in utilizare programe Microsoft Office  (Word, Excel, Power-Point, Access, Adobe )  
 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Ikebana 
  

Alte competenţe şi aptitudini    Membru in “Asociaţia Agroecologia – Bioterra” 
  Membru AGIR 

Membru Colegiul Farmacistilor judetul Bihor 
  Membru în Comisia de cercetare şi Valorificare a Cercetării la Facultatea de 
Protecţia Mediului, Departament Agricultură-Horticultură, Universitatea Oradea 

Membru în Comisia de Etică Universitară la Facultatea de Protecţia Mediului, 
Departament Agricultură-Horticultură, Universitatea Oradea 
Membru în Comisia de soluţionare a contestaţiilor a concursului pentru 
ocuparea a două posturi de inginer G IA la Staţiunea de cercetare  pomicolă 
Oradea 
Membru în Comisia de Cercetare şi Valorificare a Cercetării la Facultatea de 
Protecţia Mediului , Departamentul de Agricultură-Horticultură 
Membru în Comisia de lucru pentru analiza debitelor reactivate din 
exmatriculări şi situaţia sudenţilor cu debite în anii  universitari 2010/2011, 
2011/2012,2012/2013, 2016-2017 
Membru în Comisia pentru analiza situaţiei financiare a studenţilor 
exmatriculaţi restanţieri la taxele de şcolarizare, respectiv al celor ce nu au fost 
exmatriculaţi dar figurează cu debite, înregistraţi în evidenţa contabilă anterior 
anului 2010-2011, la Facultatea de Protecţia Mediului 

  

Permis(e) de conducere Categoria B si C 
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Informaţii suplimentare Am absolvit următoarele cursuri: 
-Curs de Formator,2016 
-Curs de Formator de Formator,2016 
-Curs de Evaluatori de Furnizori şi Programe de Formare,2016 
-Curs de Manager Proiect 
- Curs postuniversitar „Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere”  
- Curs  postuniversitar „Agricultura ecologica” 
- Curs homeopatie farmaceutică (2012 – 2015) 
-Curs de gemoterapie ( 2014) 
-Curs de terapie florală Bach (2015) 
-Curs postuniversitar Modul psiho-pedagocic, 2003 
 
 

 


