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Informaţii personale  

Nume / Prenume Chereji Aurelia Ioana 

 
Adresă 

 
Oradea, Jud. Bihor 

 
 

Telefon(oane) 

   
 

E-mail  

  

Naţionalitate Română 

  

Data naşterii  

  

Sex F 

  

Experienţa profesională 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

               Numele şi adresa angajatorului 
 

Experienţa profesională 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

         Numele şi adresa angajatorului 
 

Experienţa profesională 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

         Numele şi adresa angajatorului 
 

Martie 2017 – prezent 
 

Sef  lucrari dr. – Discipline: Dezvoltare rurala si protectia consumatorului 
 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia Mediului, Departamentul de Zootehnie si 
Agrouturism,  Specializarea Inginerie si Managament  in Alimentatie Publica si Agroturism 
Octombrie 2016 – februarie 2017 
 
Cadru didactic asociat – Disciplina Protecția Consumatorului 
 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia Mediului, Specializarea IMAPA 
 
Octombrie 2014 – iunie 2016   
 
Cadru didactic asociat –Disciplina „Dezvoltare Rurala”  
 
Universitatea de Ştiinţe Agronomice si Medicina Veterinara,  Facultatea Inginerie și 
Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Bucureşti 

 

 

                       Experienta Profesională 
 
Iulie 2007 – prezent (perioada 15 iulie-15 noiembrie Internship) 

Funcţia sau postul ocupat Consilier economist în gestiune economica 
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Activităţi şi responsabilităţi principale • întocmire cereri de finanțare pentru accesarea fondurilor europene (responsabil proiect):  
o fundamentări tehnico - economice ale capacității de producție;  
o gestiunea documentelor care se anexează cererii de finanțare. 

• întocmire planuri de afaceri (analize economico - financiare, analize de piață); 
• întocmire dosare de achiziții, cereri de plata în vederea implementării proiectelor derulate 

de clienții societății prin programul SAPARD în domeniile: vinificație, panificație, ferme de 
vaci de lapte, respectiv prin programul PNDR în domeniile: vinificație, morărit, panificație 
si patiserie, ferme vegetale etc.; 

• menținerea relației cu clienții în vederea întocmirii dosarelor de achiziții și a cererilor de 
plată, acte adiționale etc.; 

• menținerea relației cu Autoritățile Contractante; 
• identificarea programelor de finanțare pentru clienți; 
• verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate ale clienților; 
• urmărirea aplicării și respectării legislației în vigoare privind proiectele finanțate prin 

fonduri structurale și post aderare. 
• Implementare proiecte derulate prin programul POSCCE; 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
SC Sigma Business Consult SRL 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Servicii de consultanta in managementul proiectelor investitionale finantate din fonduri 
nerambursabile – Manager proiect 
 
Proiect FEADR – „Modernizare drum local, infiintare cresa si dotare camin cultural in scopul 
promovarii mostenirii culturale-comuna Greaca, judetul Giurgiu” – marte 2011- iulie 2012/ Valoare 
investitie – 8.796.331 lei – Comuna Greaca, judetul Giurgiu; 
Proiect FEADR - „Modernizare  ferma vegetala , SC MONTANA AZUGA SRL, M. Kogalniceanu, 
jud. Constanta” – iunie 2009 – ianuarie 2011, valoare investitie 6.566.672 lei, SC MONTANA –
AZUGA SRL; 
Proiect FEADR - Infiintare moara de grau conventional 280T/zi si infiintare moara e grau ecologic, 
10T/zi, oras Buftea, Judetul Ilfov”, mai 2011 – martie 2013 / Valoare investitie: 26.384.260 lei/ S.C. 
MP Baneasa-Moara SA; 
Proiect FEADR – „Modernizare si extindere fabrica de paine, SC Standard Mondopan Group SRL, 
prin Schema de Ajutor de stat  nr. N578/2009 aferenta Masurii 123”, ian 2012-oct.2014, valoare 
investitie 9.237.191 lei / SC Standard Mondopan Group SRL; 
Proiect FEADR- „Infiintare fabrica de productie apa imbuteliata, comuna Bascov, judetul Arges ”, 
apr.2014-oct 2015/ valoare investitie 1.587.764 lei/SC Ecomineral Spring SRL; 
Proiect POSCCE – „Realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice pentru consum 
propriu, prin valorificarea resurselor de energie regenerabile, oraş Amara, judeţul Ialomiţa”/ 
febr.2014 – decembrie 2015/valoare investitie 2.989.608 lei /UAT AMARA; 
  

Perioada  Noiembrie 2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert evaluator proprietăți imobiliare (membru titular ANEVAR) 

Activităţi şi responsabilităţi principale • colectarea de date și analiza pieței în ceea ce privește costul de substituție, identificarea 
randamentelor, estimarea valorii prin comparația de piață, pentru întocmirea de rapoarte 
de evaluare 

• realizarea de inspecții la fata locului pentru colectarea de date cu privire la suprafața, 
starea imobilului, materiale folosite, uzura, îmbunătățiri, poziționare, acces la utilități, căi 
de acces și alte aspecte relevante 

• realizarea de evaluări pentru proiecte imobiliare de amploare sau speciale 
• întocmirea de rapoarte de evaluare 
• alte activități de natura celor de mai sus sau alte obligații înscrise în fișa postului 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
SC Sigma Business Consult SRL 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 
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Educaţie şi formare 

  

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 

Perioada 

 
Martie –Iulia 2016 
Certificat absolvire Modul Psihopedagogie II 
 
Universitatea Oradea, DPPD 
 
31 Octombrie 2016 – 9 Decembrie 2016  

Calificarea / diploma obţinută Certificat participare la cursul ”EU budget  and funding for regions and cities” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 

The role of regions and cities in EU affairs, Implementation of the European Structural and 
Investment Funds (ESIF), Other Eu programmes relevant to regions and cities 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

European Committee of the Regions 

 
Perioada 

 
07-08.03.2016  

Calificarea / diploma obţinută Certificat participare la cursul  Protectia datelor personale in UE 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 

Instititul European din România 

Perioada Octombrie 2013– Decembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Titlu de Doctor în Agronomie – Teza Doctorat  ”Cercetări privind implicațiile comunitare 
asupra agriculturii în contextuș integrării economice europene” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Deontologia cercetării științifice, etica în cercetare, Elaborarea tezei de doctorat 

Perioada 
Calificarea/diplomă obținută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare  
 

Perioada 
Calificarea/diplomă obținută 

Numele și tipul instituției de învățământ/ 
furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea/diplomă obținută 

Disciplinele principale studiate/ 
competențe profesionale dobândite 
 
Numele și tipul instituției de învățământ 
/furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea/ diplomă obținută 

Disciplinele principale studiate/ 
competențe profesionale dobândite 
 
 
Numele și tipul instituției de învățământ 
 
 

16 – 18 Septembrie 2015 
Certificat de participare – Reguli de elaborare a actelor normative 
Institutul European din România 
 
 
10 -11  Decembrie 2015 
Certificat de participare – Ingineria valorificarii deseurilor 
Institutul European din România 
 
 
Iunie 2014 
Certificat de Absolvire – Formator 
Pregătire formării, realizare activităților de formare, evaluarea participanților la formare, 
proiectare programelor de formare, Evaluaea, Reviziurea și asigurarea calității programelor 
și a stagiilor de formare 
Institutul European din România 
 
 
Iunie 2014 
Certificat de Absolvire – Expert Achizitii Publice 
Legislația specifică achizițiilor publice, Prezentarea părților implicate în procesele de A.P.( 
CNSC, ANRMAP; UCVAP; ANI); Principii în achiziții publice (exemplificări), Elaborarea  
documentelor de specialiatate, planificarea și derularea procedurilor de atribuire, 
finalizarea proedurilor de atribuire; 
Macro Structural Consulting SRL 
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Perioada 05-06 iulie 2014 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Certificat de Participare la cursul „ Protocol si Diplomatie” 
Diplomatia. Istoric, definiţie. Rolul diplomaţiei si instrumentele sale; Diplomaţia – arta 
negocierii. Tipuri de diplomaţie; Profesia de diplomat; gradele diplomatice. Limbajul diplomatic 
şi comunicarea in diplomaţie; Corespondenţa diplomática si de afaceri; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul European din România 
 

                                  
     Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
19 – 21 martie 2014 

 
Certificat de Participare la cursul „Specializare în afaceri europene” 

 
Piaţa internă a UE; Politica de coeziune a UE; Uniunea Economică şi Monetară; Bilanţul 
funcţionării UEM şi a monedei euro în perioada 1999-2014; Elemente de macroeconomie. 
Contextul economic şi politic al Tratatului de la Maastricht.; Răspunsul UE la criza financiară; 
Reforma în curs a Uniunii economice şi monetare (după 2013); Spaţiul comun al justiţiei, 
libertăţii şi securităţii; particularităţi; Schengen de la mit la realitate; cazul României; Sistemul 
naţional de coordonare al afacerilor europene.; România şi (pre)istoria construcţiei europene. 
Perspective româneşti. 
 
Institutul European din România 
 

Perioada septembrie 2011 - noiembrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire al cursului „Evaluare bunuri imobile” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România 

  

Perioada 2007 – 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master în Managementul Proiectelor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor finanţate prin programele Uniunii Europene sau prin alte 
programe (initiere, analiza riscului, estimari si contracte, metode de planificare), Proiecte 
finantate din instrumente structurale, Microsoft Project Planner, Managementul echipei de 
proiect,  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Scoala Nationala de Studiii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii 
Publice  

Perioada 2002 – 2007 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer în domeniul Inginerie Economică  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Management, Inginerie economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală – 
Universitatea de Științe Agronomice si Medicina Veterinara, Bucureşti –specializarea Inginerie 
şi Managament în Alimentaţie Publică şi Agroturism 

  

Limba(i) maternă(e) Română  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza 4  4  3  3  3  
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Limba Spaniola 
 

3  3  3  2  2  

 (* Notat cu puncte de la 1 la 5, 1 insemnand nivel elementar, 5 insemnand nivel avansat) 

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Integritate, corectitudine, loialitate, adaptabilitate, comunicare deschisă, atenţie la detaliu, 
planificarea/organizarea propriei activităţi. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă în managementul echipei, Spirit de echipă, lider de decizie, asumare 
responsabilităţi. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice 
 

MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express, Access, Microsoft Project Planner, 
Internet 

Altele Martie 2018 
Editorial Board– International Journal of Agricultural Economics 
Membru in International Committee Board of  31 th IBIMA International Conference; 
 
 
2017 
Membru in International Committee Board of  29 th IBIMA International Conference; 
Membru in International Committee Board of  30 th IBIMA International Conference; 
 
 
2016 
Membru in International Committee Board of  27 th IBIMA International Conference; 
Membru in International Committee Board of  28 th IBIMA International Conference; 
 
2015 - Elaborator si formator cursuri pentru GAL-uri: 
„Stimularea antreprenoriatului în domeniile valorizării produselor agricole/tradiţionale şi a 
turismului rural”, in cadrul proiectului de cooperare a GAL-urilor „Promovarea turismului şi a 
produselor agricole /tradiţionale în teritoriile Valea Ialomiţei şi Bucegi- Leaota”-curs 3 zile 
(2015) 
„Implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene PNDR – AXA IV LEADR„ – curs 
desfășurat pe durata a 4 zile  - Asociatia Grupul de Actiune Locala Darmanesti-  
I.L.Caragiale – Vladeni (2015) 
 
2014  
Membru al Rețelei de multiplicatori de Infromații despre PNDR - EuroAgricultura, proiect 
APDRP – Participare la vizitele exemplificative la proiecte de succes finantate prin PNDR 
2007-2013 
Noiembrie 2012 – Evaluator membru titular ANEVAR; 
2002 – 2007 - Curs psiho-pedagogie - stagii de practica în licee (efectuat in cadrul Facultăţii 
de Management, Inginerie economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Universitatea de 
Științe Agronomice si Medicina Veterinara, Bucureşti); 
Participări la sesiuni de informare cu privire la programele de finantare europeana 2007-  
2013; 
Participări la conferinţe,seminarii  de finanţare a IMM-urilor, etc. 
Membru Reteua Națională de Dezvoltare Rurală; 

  

Permis de conducere Categoria B / 08.11.2004 
 

Nume/prenume si semnatura 
Chereji Aurelia Ioana 
 
Data (ziua/luna/anull 
03. 04.2018 


