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Curriculum Vitae 
 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE Alina – Loredana BĂETU   
 

 

Primăverii nr.25, 700503 Iași (România)  

 0756412084    

 alina_brcn@yahoo.fr  

Sexul feminin | Data naşterii 22/06/1984 | Naţionalitatea română  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

19/10/2009 – 26/09/2010 Asistent farmacie 

Farmacia Sf. Spiridon, Iaşi 

- recepţia calitativă şi cantitativă a produselor farmaceutice şi parafarmaceutice; 

- recepţia în sistem informatizat a produselor a produselor farmaceutice; 
- eliberarea medicamentelor conform normelor în vigoare 
- urmărirea termenilor de valabilitate a produselor farmaceutice; 
- efectuare inventar 

   - competenţă program gestfarm 

Tipul sau sectorul de activitate Activităţi privind sănătatea umană și asistenţa socială 

22/06/2009 - 12/10/2009 Asistent farmacie 

Farmacia Hypocrate,  Bîrlad (România) 

- recepţia calitativă şi cantitativă a produselor farmaceutice şi parafarmaceutice; 
- recepţia în sistem informatizat a produselor a produselor farmaceutice; 
- eliberarea medicamentelor conform normelor în vigoare 
- urmărirea termenilor de valabilitate a produselor farmaceutice; 
- efectuare inventar 
- competenţă program efarm 

Tipul sau sectorul de activitate  Activităţi privind sănătatea umană și asistenţa socială 

Aprilie – iulie 2006 Colaborator Raiffeisen Banca pentru locuinţe 

Raiffeisen Banca pentru Locuinţe, Iaşi 

Încheierea contractelor de economisire-creditare 

Tipul sau sectorul de activitate  Activităţi financiare 

01/10/2010–prezent Doctorand; Domeniul Horticultură; Specializarea Tehnologia 
produselor Agroalimentare 

Nivelul 8 din EQF/CEC și 
din Cadrul Național al 

Calificărilor 

Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Iași (România)  

Titlul tezei:  Cercetări privind stabilitatea conţinutului în acid ascorbic la unele produse 
horticole proaspete şi prelucrate 

Discipline studiate: Metode moderne de cercetare; Managementul proiectelor;  

Competențe profesionale dobândite: aplicarea metodelor moderne de cercetare; 

23-30 Mai 2013 Atestat - Alimente funcționale și analiza modernă a compușilor 
chimici bioactivi 

 

Şcoală de vară, Agence universitaire de la Francophonie 

Cursuri de formare si perfecționare privind metodele moderne de analiză a  
compușilor chimici bioactivi din produsele agroalimetare de origine vegetală 
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01/03/2013–30/04/2013 Stagiu de cercetare în cadrul proiectului “Formation de préparation 
et de perfectionnement à l’analyse moderne des composés 
chimiques bioactifs dans les produits agro-alimentaires d’origines 
vegetales”, Departamentul Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, 
Universitatea Aristotel Salonic, Grecia 

 

Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 

13/07/2011–23/07/2011 Specialist în Consultanţă şi Extensie în Agricultură  

Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Centrul de pregătire 
și informare M.A.K.I.S., Iași (România)  

PAC (Politica Agricolă Comună) Cadrul general, instituţii şi fonduri europene; Cadrul instituţional 
pentru implementarea PAC în România; Agricultură şi alimente; Certificarea agroalimentară în 
România; Agricultura şi Mediul Înconjurător; Marketingul produselor agro-alimentare; Managementul 
financiar al fermei; Tehnici de comunicare şi metode moderne de consultanţă; Tehnologii moderne şi 
reglementări ale Uniunii Europene în viticultură, oenologie, vinificaţie, produse vitivinicole, cultura 
arbuştilor fructiferi şi procesarea fructelor. 

27/06/2011–01/07/2011 Certificat de stagiu/Formator;  

Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" și L’agence 
universitaire de la francophonie, Iași (România)  

Competență generală: Conceperea, dezvoltarea și utilizarea unui curs on-line pe platforma 

MOODLE 

Competențe profesionale:  

▪ administrarea sistemelor și rețelelor; 

▪ conceprea, crearea și gestionarea sistemelor de informare; 

▪ dezvoltarea tehnologiilor educaționale. 

01/10/2010–29/06/2011 Certificat de absolvire „Departamentul pentru pregătirea personalului didactic” – 
Nivelul II 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”/ Departamentul 
pentru Pregătirea Personalului Didactic, Iași (România)  

 

01/10/2009–30/06/2011 Diplomă de master/ Specializarea: Managementul calității 
produselor agroalimentare 

Nivelul 7 din 
EQF/CEC și din 

Cadrul Național al 
Calificărilor 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Facultatea de 
Zootehnie, Iași (România)  

Competențe generale: 

▪ organizarea și urmărirea acvtivităților de protecție a consumatorilor de produse agroalimentare 
corespunzător normelor în vigoare; 

▪ abilități de comunicare și negociere, inclusiv în limba engleză; 

▪ organizarea de cercetări de profil, realizarea de documentații, sinteze, prelucrări de date, rapoarte. 

Competențe de specialitate: 

▪ implementarea, coordonarea și controlul unor sisteme de management al calității și siguranței 
alimentelor corespunzător normelor europene și standardelor internaționale în domeniul alimentar; 

▪ utilizarea cunoștințelor specifice în analiza merceologică a principalelor grupe de produse 
agroalimentare și a derivatelor rezultate prin procesarea lor; 

▪ proiectarea și implementarea unui sistem de trasabilitate în domeniul produselor alimentare; 

▪ controlul calității produselor alimentare și a producției alimentare ecologice; 

▪ pregătirea și conducerea unui audit de primă, terță sau secundă parte în organizații din domeniul 
alimentar; 

▪ aplicarea metodelor de inspecție și control în realizarea produselor agroalimentare ecologice. 

01/04/2011–30/04/2011 Voluntar/ Diplomă de participare  

Garda Națională de Mediu – Comisariatul județean Iași; Asociația ecologistă Ecogreen City; Asociația 
Părinților – Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iași, Iași (România)  
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COMPETENŢE PERSONALE   

 
 

Limba(i) maternă(e) română 
  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 
 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 
 

Engleză B2 B2 B2 B2 B2 

Franceză B2 B2 B2 B2 B2 

Spaniolă B2 B2 B2 B2 A2 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat  

CADRUL EUROPEAN COMUN DE REFERINŢĂ PENTRU LIMBI STRĂINE  

 
 

 

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 
 

 

20/05/2010–30/05/2010 Auditor în domeniul calității/ Certificat de absolvire  

S.C. INFO EDUCAȚIA S.R.L., Iași (România)  

Competențe profesionale dobândite: 

munca în echipa de audit; perfecționarea pregătirii profesionale; analiza și aprecierea conformității și 
eficacității sistemului de audit; colectarea și structurarea informațiilor specifice activității de audit; 
conducerea auditului; examinarea documentelor referitoare la sistemul calității și întocmirea raportului 
de examinare; întocmirea documentelor specifice activității de audit; întocmirea raportului de audit; 
planificarea activității de audit. 

20/07/2004–10/07/2009 Inginer diplomat/ Diplomă de inginer; Specializarea Tehnologia 
Prelucrării Produselor Agricole 

Nivelul 6 din 
EQF/CEC și din 

Cadrul Național al 
Calificărilor 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Facultatea de 
Agricultură, Iași (România)  

Chimia și biochimia alimentelor, Operații, aparate și utilaje în industria alimentară, Tehnologii generale 
în industria alimentară, Metode de conservare a alimentelor de origine animală, Aditivi alimentari, 
Tehnologii extractive și fermentative, Biotehnologii agroalimentare, Tehnologia prelucrării produselor 
vegetale, Tehnologia laptelui și a produselor derivate, Tehnologia cărnii și a preparatelor din carne, 
Tehnologia băuturilor, Controlul calității alimentelor. 

15/02/2005–15/02/2008 Certificat de absolvire „Departamentul pentru pregătirea 
personalului didactic” – Nivelul I 

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”/ Departamentul 
pentru Pregătirea Personalului Didactic, Iași (România)  

15/09/2003 – 20/06/2005 Diplomă Asistent farmacie  

Universitatea Popular Cultural Ştiinţifică Moldova, B-dul Republicii nr. 56, Bîrlad (România) 

15/09/1999 - 30/06/2003 Diplomă de bacalaureat  

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", Bîrlad (România) 

Competenţe de comunicare   Spiritul de echipă; capacitate de adaptare la medii multiculturale; capacitate de comunicare. 

Competenţe organizaţionale  - Spirit organizatoric, experienţă bună în lucrul cu echipa. 

Competenţe informatice  - o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™); 

Permis de conducere  B 

Referinţe Referintele pot fi furnizate la cerere 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr

