Curriculum
vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Draghici Elena Maria

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti- Facultatea de
Horticultură, str. Mărăşti 59, sector 1, Bucureşti
- Departamentul Bioingineria sistemelor horti-viticole - Bucuresti, România
Mobil:
draghiciem@yahoo.com
română
04.10.1955
Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională Inginer horticultor
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie şi formare

Calificarea / diploma obţinută

2004-prezent
Conferenţiar
- Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti- Facultatea de
Horticultură, str. Mărăşti 59, sector 1, Bucureşti
- Departamentul Bioingineria sistemelor horti-viticole
Învăţământ superior

Doctor în horticultură, specializarea Genetică şi ameliorarea plantelor , 1999.

Data - Ocupaţia şi poziţia postului 2005-2008 - Secretar ştiinţific la Catedra de Legumicultură şi Plante Ornamentale
ocupat
Activităţi de bază şi Coordonarea activităţii ştiinţifice în catedră
responsabilităţi
Data - Ocupaţia şi poziţia
postului ocupat
Activităţi de bază şi
responsabilităţi

Data - Ocupaţia şi poziţia postului
ocupat

Discipline predate în prezent

2008-2011 - Şef Catedră de Legumicultră şi Plante Ornamentale
Şef Catedră; Membru Consiliului pe Facultate
Am asigurat conducerea operativa a departamentului
2011 – prezent Membru în comitetul de conducere al departamentului Bioingineria
sistemelor horti-viticole
Curs şi laborator - Producerea materialului săditor legumicol – Anul IV
Curs - Culturi făra sol anul IV
Curs şi laborator – Tehnologii legumicole integrate Master anul I
Curs şi laborator – Controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor legumicol Master anul I

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Româna
Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral
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Scriere

Exprimare scrisă

Engleză
Franceză
Italiană

bine
bine

f. bine
bine

bine
bine

f. bine
bine

f. bine
bine

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

Competenţe şi abilităţi  Membru al asociaţiilor profesionale: ISHS (International Society of Horticultural Science,
sociale Societatea română a horticultorilor; Asociaţia Horticultura XXI
 Asociatia interprofesionala de agricultura biologica BIOMOND - Bacau
Colaborator în cadrul mai multor contracte de cercetare

Publicat şi susţinut 89 lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate naţionale şi
internaţionale.
Participat la 11 proiecte de cercetare ca director de proiect şi ca membru.
Publicat 15 cărţi de specialitate.

Depunere de Propunere brevet în anul 2010
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

- îndrumare lucrări de diplomă si desertaţie
- îndrumare sector microproducţie/didactic
Operare sisteme sub Microsoft Windows Excel, Word, Power Point, Acces, Visio,
Corel draw.
- studii şi cercetări privind tehnologiile de cultură a unor specii legumicole cultivate în
câmp şi spaţii protejate
- studii şi cercetări privind particularităţile biologice, ecologice şi tehnologice ale unor
specii legumicole
- studiul sortimentului unor specii legumicole
- colaborare cu diverse reviste de specialitate (Hortinform, Horticultura XXI, Casa Lux,
Casa de vacanţă etc.
- colaborări ştiinţifice cu firme şi universităţi din Ungaria, Olanda, Spania şi Egipt
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