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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume BOGHIŢĂ EDUARD 

Adresă(e) Str.Eternitate, nr.2, Bl.C6, Sc.A, Et.4, Ap.14, Iaşi, România 

Telefon(oane)      0232 407.518 / 0744.336.627   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) ediboghita@uaiasi.ro ; ediboghita@gmail.com   
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data şi locul naşterii 24.01.1981, Iaşi 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă 
Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” Iași 
Facultatea de Agricultură, Departamentul de Agroeconomie 
 

  
  

Experienţa profesională  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Septembrie 2018 
Lector univ.dr. 
Activitate didactică de predare cursuri şi seminarii la disciplinele: Estimaţiuni rurale, Politici 

agroalimentare, Politici şi strategii globale de securitate alimentară 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Perioada 

Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” Iași 
Predare cursuri și seminarii 
 
 
 
2006–2018   

Funcţia sau postul ocupat Asist.univ.dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică de predare cursuri şi seminarii la disciplinele: Estimaţiuni rurale, Economie 
rurală, , Politici agroalimentare, Politici europene în alimentaţie publică şi agroturism 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Predare cursuri și seminarii 
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

 
 
2003-2006 

       Preparator universitar 
 
Activitate didactică de predare seminarii la disciplina: Economie politică 

 
Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” Iași 
Activitate didactică de predare seminarii  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2004-2011   
  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Management şi marketing  în agricultură 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” Iași 

  

Perioada 2003-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Manager agricol 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” Iași 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

                                               
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
 
 
 

 
1999-2003 
Licenţiat cu Diplomă de Economist  
 
Estimaţiuni rurale, Politici agricole, Economie agrară, Gestiunea financiară a întreprinderii, Marketing 

agroalimentar 
 
 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 
Secţia de Economia şi Gestiunea Producţiei Agroalimentare 
 
Studii superioare 
 
 
1995-1999 
Diplomă de Bacalaureat  
 
Economie, Contabilitate, Drept, Merceologie 
 
Liceul Economic şi de Drept Administrativ, Iaşi 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză  B2 B2 B2 B2 B2 

Limba franceză  B2 B2 B1 B1 B1 

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

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin activitatea didactică şi participarea la diferite 
manifestări naţionale şi internaţionale 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• bun organizator,  capacitate de coordonare şi organizare a activităţilor  
• capacitate de adaptare şi lucru în echipă 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice •  
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

• utilizatoare a programelor informatice Word, Power Point, Internet Explorer şi a   celor 
echivalente (pe platformă Windows) 

• cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

 
  

  

Alte competenţe şi aptitudini • capacitatea de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe abilităţi şi alte achiziţii 

constând în valori şi atitudini, pentru rezolvarea cu succes a unei anumite    categorii de situaţii de 
muncă sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea profesională ori personală în condiţii de 
eficacitate şi eficienţă; 

 

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Cărţi 

1. Boghiţă, Eduard, 2016 - Estimaţiuni rurale – sinteze şi aplicaţii -, Edit.”Ion Ionescu de la 

Brad”, Iaşi. 

Cursuri de specializare şi certificare: 

1.Certificate of completion of the training program "cours en ligne sur Conception of the 

platform Moodle, issued by Agence Universitaire de la Francophonie 

2. Vocational stagies on training and development of risk management strategies in companies 

with similar agro-March 2007 to June 2007, University of Bologna, Italy 

3. Specialized  training in the field of Business Management II sept.2008, U.S.A.M.V.B. 

Timisoara (lecturers from the University of Weihenstephan, Germany Triesdorf 

4. Certificat de absolvire – curs formator, eliberat de S.C.”Structural Euro Training”S.R.L. 

5. Certificat Auditor intern pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001:2015, 

09-11.12.2016, eliberat de S.C.“SYSCERT”S.R.L., SERIA 200,NR.259.  

Asociaţii profesionale: 
1. Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară din România – membru (2006) 
2. Asociația Clubul de Economie și Agribusiness – membru (2022)  

 

 

 21.02.2022 

          Lector univ. dr.   

                    Boghiţă Eduard 

  


