Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Sex

BUCUR GEORGETA MIHAELA
Bulevardul Mărăşti, nr. 59, sector 1, Bucureşti, cod 011464
+40-21-3182564/216
(serviciu)

Mobil:

+ 40-724584416

mihaela_g_savu@yahoo.com; mihaela.bucur@horticultura-bucuresti.ro
română
11.03.1973
F

Locul de muncă vizat / Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Facultatea de Horticultură - Departamentul Bioingineria sistemelor hortiviticole
Domeniul ocupaţional Educație și formare profesională, Cercetare

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Martie 2005 - Prezent
Şef lucrări dr.
Activitate didactică în cadrul programelor de licență, master, învățământ la
distanță și cu frecvență redusă
Predare curs, lucrări practice sau seminar la disciplinele: Viticultură generală
(curs, lucrări practice şi proiect_Înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor de viţă-devie); Tehnologii horticole - Viticultură; Principii și tehnici alternetive de cultură a
viței-de-vie; Managementul întreprinderii vitivinicole; Organizarea afacerilor în
domeniul vinului; Strategii de comunicare și promovare a imaginii vinului.
Practică de specialitate
Îndrumare proiecte de diplomă, lucrări de disertaţie, activități doctoranzi
Participare la concursuri interuniversitare cu studenții (Agronomiada)
Participare la proiecte de cercetare
Participare la cursuri de perfecţionare

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, b-dul Mărăști, 59
Învățământ

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Octombrie 2001 - Martie 2005
Asistent drd.
Activitate didactică – predare lucrări practice la disciplinele: Viticultură şi
oenologie, Viticultură generală; Proiect – înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor de
viţă-de-vie; Practică de specialitate
Participare la proiecte de cercetare
Participare la cursuri de perfecţionare
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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

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, b-dul Mărăști, 59
Învățământ.

Februarie 1999 – Octombrie 2001
Preparator drd.
Activitate didactică – predare lucrări practice la disciplinele: Viticultură şi
oenologie, Viticultură generală, Proiect, Practică de specialitate
Participare la proiecte de cercetare
Participare la cursuri de perfecţionare
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, b-dul Mărăști, 59
Învățământ.

Decembrie 1998 – Februarie 1999
Inginer debutant
Coordonarea activităţilor de întreţinere a plantaţiei didactice şi a colecţiei
ampelografice; activități suport pentru desfășurarea lucrărilor practice și a
practicii de specialitate în câmpul didactic
Activitate tehnică şi administrativă în cadrul Catedrei de Viticultură şi Vinificaţie
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, b-dul Mărăști, 59
Învățământ.

Educaţie şi formare

Perioada Octombrie 2020
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare
Disciplinele principale studiate / Curs de formare profesională „Etică și deontologie universitarăˮ desfășurat în
competenţe profesionale dobândite cadrul proiectului FDI – 0159 – 2020 Dezvoltarea și implementarea de
instrumente inovative în vederea îmbunătățirii calității activității didactice și
respectării deontologiei și eticii profesionale în USAMV București
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
furnizorul de formare
Perioada Noiembrie 2020
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare
Disciplinele principale studiate / Curs de formare profesională „Psihopedagogieˮ desfășurat în cadrul proiectului
competenţe profesionale dobândite FDI – 0159 – 2020 Dezvoltarea și implementarea de instrumente inovative în
vederea îmbunătățirii calității activității didactice și respectării deontologiei și eticii
profesionale în USAMV București
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
furnizorului de formare
Perioada Aprilie 2016 (01.12.2015 – 31.03.2016)
Calificarea / diploma obţinută Certificat de perfecţionare profesională, seria HRT, nr. 007, eliberat 06.04.2016
Disciplinele principale studiate / Curs de perfecţionare profesională în utilizarea platformei educaţionale în
competenţe profesionale dobândite învăţământul superior, instrumente TIC şi metode de predare-învăţare IFR-ID
centrate pe student
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Asociaţia Centrul de Training European în colaborare cu Facultatea de
furnizorului de formare Horticultură, din cadrul USAMV Bucureşti
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Perioada Aprilie 2016 (01.12.2015 – 31.03.2016)
Calificarea / diploma obţinută Certificat de perfecţionare profesională, seria AGR, nr. 044, eliberat 06.04.2016
Disciplinele principale studiate / Curs de perfecţionare profesională în utilizarea platformei educaţionale în
competenţe profesionale dobândite învăţământul superior, instrumente TIC şi metode de predare-învăţare IFR-ID
centrate pe student
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Asociaţia Centrul de Training European în colaborare cu Facultatea de
furnizorului de formare Agricultură, din cadrul USAMV Bucureşti
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Septembrie 2011 (15.09.2011-23.09.2011)
Certificat de absolvire, Formator, seria F, nr. 0100862
Managementul programelor de formare; Marketing-ul formării; Proiectarea
programelor de formare; Organizarea programelor şi a strategiilor de formare.
S.C. MS EXPERTMOB SRL, Bucureşti

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Februarie 2011
Certificat de absolvire, Formator, seria H, nr. 0000593
Curs Managementul Educației la Distanță

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Titlul

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
Noiembrie 1999 – Decembrie 2004
Doctor în Horticultură / Diplomă de doctor (Seria C Nr. 0003536)
Viticultură, ecologie (indicatori climatici), zonare vitivinicolă

Studiul macroclimatului din diferite podgorii şi centre viticole ale României,
pe bază de multicriterii, adoptate pe plan european şi cel al Geoviticulturii
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
furnizorului de formare Facultatea de Horticultură, Catedra de Viticultură și Vinificație
Nivelul în clasificarea naţională sau Postuniversitar
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Octombrie 1999 – Septembrie 2003
Diploma de economist (Seria U Nr. 0100678)
Macroeconomie, Drept civil, Marketing, Finanţe publice, Monedă şi credit,
Gestiunea financiară a întreprinderii, Operaţiuni de plăţi şi compensări, Drept
comercial, Pieţe de capital şi burse de valori.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Academia de Studii Economice Bucureşti
furnizorului de formare Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori
Nivelul în clasificarea naţională sau Universitar
internaţională
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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

Octombrie 1997 - Iulie 1998
Diploma de Studii aprofundate (Seria B Nr. 0005679)
Gestiunea economică şi protecţia mediului în filiere horticole şi viticole

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

Octombrie 1996 - Iulie 1997
Diploma de Studii aprofundate (Seria B Nr. 0005463)
Valorificarea ecosistemelor pomiviticole prin tehnologii de cultură nepoluante

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

Octombrie 1991 - Iulie 1996
Inginer horticultor (Seria P Nr. 0009802)
Botanică, Fiziologia plantelor, Floricultură, Arhitectură peisageră, Legumicultură,
Pomicultură, Viticultură, Oenologie, Management, Marketing
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Facultatea de Horticultură
Universitar

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

Octombrie 1994 – Iulie 1995
Certificat de absolvire a Cursului de Pedagogie (162/01.07.1996)
Metodica predării, Practică pedagogică

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

Septembrie 1986 – Iunie 1991
Diplomă de bacalaureat (Seria G Nr. 210276)
Agrotehnică, Viticultură, Legumicultură, Mecanizare
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Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
Facultatea de Horticultură
Postuniversitar

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Facultatea de Horticultură
Postuniversitar

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
Universitar

Liceul Agroindustrial Valea Călugărească
Profil Horticol
Liceal

Alte cursuri de instruire









Curs de instruire pe platforma Microsoft Teams a cadrelor didactice
implicate in procesul de finalizare a studiilor – 09.06.2020.
Curs de instruire (Training) pentru predare și evaluare online pe platforma
Moodle (Platforma Educaţională HORTICULTURA), a USAMVB,
28.09.2020.
Curs de instruire pentru predare și evaluare online pe platforma Moodle
(Platforma Educaţională HORTICULTURA), a USAMVB, 22.09.2020.
Curs de instruire pentru utilizarea platformei e-Learning, organizat de
Facultatea de Management, USAMV Bucureşti, perioada: XI-XII.2011.
Documentare, învăţământ şi cercetare vitivinicolă, Italia, Piacenza,
octombrie 2007.
Documentare, marketing viticol, analize de economia întreprinderilor
vitivinicole: Staţiunea de Cercetare Veitshochheim - Würzburg - Bavaria Germania, 2001.
Documentare, învăţământ vitivinicol, Ecole Superieure D'Agriculture
D'Angers, 2001.

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba franceză
Limba Engleză

Înţelegere
Ascultare
Citire
Bine
satisfăcător

Bine
satisfăcător

Vorbire
Scriere
Participare la
Discurs oral
Exprimare scrisă
conversaţie
satisfăcător
satisfăcător
satisfăcător
satisfăcător
satisfăcător
satisfăcător

Competenţe şi abilităţi sociale Abilități psihopedagogice, experiența muncii în colective de cercetare (spirit de
echipă), ușurință în comunicare, abilitate în stabilirea și menținerea unor relații
bune de lucru, adaptare la mediu de lucru solicitant
Competenţe şi aptitudini Bun organizator, gândire analitică și sintetică,
experiență bună a
organizatorice managementului de proiect sau al echipei, colaborator la proiecte naţionale,
experienţe dobândite la locul de muncă, îndrumare proiecte de diplomă şi
disertaţie, coordonare teze de doctorat (comisia de îndrumare)
Competenţe şi aptitudini tehnice Proiectare – cercetare, utilizarea aparaturii de laborator (de specialitate în
domeniu), bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint), tehnoredactare și realizarea de postere, competențele au fost
dobândite prin formare profesională, îmbunătățite și menținute în contextul
profesional
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Alte competenţe şi aptitudini Membru SRH, filiala Bucureşti din 2013
Membru afiliat al Asociaţiei Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio România
Membru al Asociaţiei Horticultura XX
Membru al Comisiei de licență pentru învățămant la distanță Facultatea de
Horticultură București (din 2015)
Membru al Comisiei de disertație la masterul Tehnologii performante, management
și marketing vitivinicol, Facultatea de Horticultură (din 2012)
Expert formator pe probleme de Agricultură ecologică în cadrul proiectelor de
pregătire profesională pentru fermierii care dețin ferme de semisubzistență în
Regiunea de Dezvoltare Sud și București-Ilfov (2012-2013); respectiv în Regiunea
SUD-EST (Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa, Vrancea, Buzău (2014-2015)
Referent Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
Cluj-Napoca, Horticulture (2016-2017)
Expert formator pe probleme de Agricultură ecologică și Managementul
exploatațiilor agricole (sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de
competențe), pentru fermierii care deţin angajamente pe măsura 10_Agromediu şi
climă (2018)
Președinte în comisia pentru efectuarea inspecției speciale și susținerea lucrării
metodico-științifice, în vederea acordării Gradului didactic I (seriile 2013-2015;
2014-2016), specializarea Horticultură
Membru al Consiliului Facultății de Horticultură București (din 2020), al Consiliului
departamentului Bioingineria sistemelor hortiviticole (din 2015) și al comisiei
metodico-didactice (din 2020)
Membru în comisii de îndrumare a activității doctoranzilor
Membru în comisii de promovare / comisii de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice și ale personalului auxiliar
Permis de conducere Categoria B
Informații suplimentare Prof. univ. dr. Asănică Adrian adrian.asanica@horticultura-bucuresti.ro
Prof. univ. dr. Bădulescu Liliana lilib_20@yahoo.com
Anexe Listă publicații:
A. Teză de doctorat (1); B. Cărţi și capitole din cărți publicate (3); C+D: Lucrări:
ISI indexate WoS cu factor de impact (1); lucrări indexate ISI fără factor de
impact (9); lucrări BDI (43); lucrări publicate neindexate (3).
Listă proiecte (19)
Data,
20.09.2021
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