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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Lazăr Andra-Nicoleta 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii  
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului 
Învăţământ universitar 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 23.02.2009 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursului şi a lucrărilor practice la disciplina genetică; genetică animală şi a lucrărilor practice 
la disciplina genetică şi ameliorarea arborilor forestieri; ameliorarea plantelor. 

Activitate de cercetare, responsabilităţile aferente funcţiei de îndrumător de an, activitate de 
îndrumare a lucrărilor de licenţă şi disertaţie. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea. Facultatea de Protecţia Mediului, Bihor, Oradea, str. Gen. Magheru, nr. 26, 
410048 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada 01.03.2003 – 22-02.2009 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursului şi a lucrărilor practice la disciplina genetică, biotehnologii agricole, genetică animală; 

Activitate de cercetare, responsabilităţile aferente funcţiei de îndrumător de an, activitate de 
îndrumare a lucrărilor de licenţă şi disertaţie. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea. Facultatea de Protecţia Mediului, Bihor, Oradea, str. Gen. Magheru, nr. 26, 
410048 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada 01.10.1999 – 1.03.2003 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea lucrărilor practice la disciplina genetică; genetică şi ameliorarea arborilor forestieri;  

Activitate de cercetare, responsabilităţile aferente funcţiei de îndrumător de an. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea. Facultatea de Protecţia Mediului, Bihor, Oradea, str. Gen. Magheru, nr. 26, 
410048 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada 23.02.1998 – 01.10.1999 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea lucrărilor practice la disciplina genetică şi ameliorarea arborilor forestieri; 

Activitate de cercetare, responsabilităţile aferente funcţiei de îndrumător de an. 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea. Facultatea de Protecţia Mediului, Bihor, Oradea, str. Gen. Magheru, nr. 26, 
410048 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada 01.09.1997 – 01.03.1998 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor   

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea orelor de biologie şi chimie elevilor din ciclul liceal 

Numele şi adresa angajatorului Grup şcolar „Unirea” Ştei, Bihor 

Liceul teoretic „Avram Iancu” Ştei 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 01.10.2005 – 20.03.2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în agricultură 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Agricultura României în procesul de integrare agricolă europeană 
Strategii pentru protecâia mediului şi gestionarea resurselor 
Utilizarea raţională a resurselor agroecologice în contextul agriculturii durabile 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

  

Perioada 01.11.2002 – 21.06.2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a cursului de iniţiere în agricultura ecologică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legislaţia României şi a U.E referitoare la agricultura ecologică 
Organizarea unei ferme ecologice 
Bazele agriculturii ecologice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii complementare 

  

Perioada 01.11.1998 – 20.05.2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în silvicultură 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Genetică şi ameliorarea arborilor forestieri 
Biostatistică 
Fiziologie vegetală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări forestiere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 

  

Perioada 1.10.1993-20.08.1997 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în biologie-chimie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Genetică 
Biotehnologii 
Fiziologie vegetală 
Morfologia plantelor 
Ameliorarea plantelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

  

Perioada 1.09.1989 – 20.06.1993 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat, atestat de soră medicală 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline generale 
Discipline de specialitate medicală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Sanitar Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii liceale 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleza, franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  C2 engleza C2 engleza C1 engleza B2 engleza B2 engleza 

Limba  B2 franceza B2 franceza B1 franceza B1 franceza B1 franceza 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Membru în asociaţii profesionale: 
membră în Asociaţia Agroecologia; 
membră în Asociaţia Amicii Rozelor. 
Spiritul de echipă;  
Capacitate de adaptare la medii multiculturale; 
O bună capacitate de comunicare 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric; 
Membru în colectivul de organizare al unor sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale; 
Întocmirea orarelor şi statelor de funcţiuni pentru departament;  
Membru în comisia de susţinere a lucrărilor de licenţă la programele de studii de licenţă Agricultură, 
Horticultură din cadrul Facultăţii de Protecţia Mediului Oradea; 
Preşedinte, membru în comisia de susţinere a lucrărilor de disertaţie la finalizarea studiilor universitare 
de masterat: Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice şi Tehnologii horticole 
moderne din cadrul Facultăţii de Protecţia Mediului Oradea; 
Sunt membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Protecţia Mediului şi Preşedintele Comisiei de 
asigurare a calităţii învăţământului din cadrul aceleaşi facultăţi; 
Am desfăşurat şi organizat practica de specialitate a studenţilor, am fost şi sunt îndrumător de an, 
încercând a înţelege şi comunica cât mai bine cu studenţii 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitatea de a participa activ la proiectele sociale, educaţionale, culturale desfăşurate pe plan 
zonal; 
Utilizarea mijloacelor de învăţământ necesare în predare-învăţare – videoproiectorul, retroproiectorul 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™);  
Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (PhotoShop™)  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Noţiuni elementare de pian  
  

Alte competenţe şi aptitudini Iunie 2012- prezent Prodecan al Facultăţii de Protecţia Mediului 
Februarie 2012-Iunie 2012 Membru al Senatului Universităţii din Oradea şi al Comisiei de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii aparţinând Senatului 
Membru al Consiliului Calităţii, Universitatea din Oradea 
Evaluator RNE Aracis, C9-domeniul: Silvicultură 
Membru în grupul WG2 (Genetică forestieră şi ameliorarea arborilor pentru analiza variaţiei totale a 
fagului european) pentru România, al programului European COST ACTION E52 „Evaluation of 
Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry” 
Membru în centrul de cercetare acreditat al Facultăţii de Protecţia Mediului – Centrul de cercetare a 
factorilor de risc pentru agricultură, silvicultură, mediul înconjurător şi industrie alimentară 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare Casătorită, un copil 
Membru în echipa de cercetare la 10 proiecte, din care 1 unul în străinătate şi 9 în ţară 
Am publicat 5 cărţi, 3 ca unic autor şi 2 ca coautor, precum şi lucrări ştiinţifice în reviste CNCSIS 
categoria B+ şi B, în reviste din BDI: 97 
Lucrări de diplomă îndrumate: 40 
Lucrări de disertaţie îndrumate: 45 

  

Anexe  

             
Oradea, 2.04.2018          SEMNĂTURA, 

                                                                                                                                                                                          


