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Curriculum vitae  

 

Informaţii personale  

  

Nume/Prenume Georgescu Ovidiu 
Adresa sat Breazu, com. Rediu, jud. Iaşi 

Telefon Mobil: (004) 0742 352370;  
E-mail georgescuovidiu1983@yahoo.com 

Cetăţenia Română 

Data naşterii 04.12.1983, Botoşani 

Sex Masculin 
  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2008 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă, specializarea Viticultură şi Oenologie. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 
Brad” Iaşi. 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Participare la proiecte de cercetare în cadrul disciplinei 
de Oenologie, activitate didactică şi de cercetare. 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2008 – 2010 
Calificarea/diploma obţinută Departamentul pentru pregătirea personalului didactic nivelul I şi nivelu II 

Domenii principale 
studiate/competenţe 

dobândite 

Psihologia educaţiei, psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, 
fundamentele padagogiei şi teoria şi metodologia curriculumului, proiectarea 
şi managementul programelor educaţionale. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 
Brad”, Iaşi. 
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Perioada 29.06.2009 – 13.07.2009 
Calificarea/diploma obţinută Auditor în domeniul calităţii. 

Domenii principale 
studiate/competenţe 

dobândite 

Asigurarea calităţii, evaluarea procedurilor, monitorizarea strategiilor interne 
pentru asigurarea calităţii, conducerea auditului. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Perioada 29.06.2009 – 07.07.2009 
Calificarea/diploma obţinută Formator 

Domenii principale 
studiate/competenţe 

dobândite 

Pregătirea şi efectuarea formării, evaluarea cursanţilor, organizarea 
programelor şi a stagiilor de formare, marketing-ul formării. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Perioada octombrie 2007 – ianuarie 2009 
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de master 

Specializarea - Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor. 
Domenii principale 

studiate/competenţe 
dobândite 

Analiza şi controlul calităţii băuturilor; 
Tehnologia vinurilor speciale; 
Analiza senzorială; 
Tehnologii fermentative; 
Tehnologia băuturilor nealcoolice şi slab alcoolice; 
Tehnologia distilatelor; 
Legislaţie şi merceologie; 
Competenţe în domeniul controlului calităţii produselor alimentare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 
Brad”, Facultatea de Horticultură din Iaşi. 

Perioada 2002 – 2007 
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de inginer diplomat 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 
formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 
Brad”, Facultatea de Horticultură din Iaşi. 

Perioada 1998 – 2002 
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de 

formare 

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Botoşani. 
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Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute Engleza, franceza 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Engleză  C1 C1 B2 B1 B1 
Franceză  B2 C1 B1 B1 B1 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipă; comunicativ, sociabil. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership; capacitate de organizare şi planificare. 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM şi 
PowerPointTM); aptitudini bune de manipulare a majorităţii software-urilor ce 
rulează pe sisteme de operare de tip WindowsTM. 

Permis de conducere categoria B. 
 


