
  Curriculum vitae 

12/3/16   © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 6  

NFORMAŢII PERSONALE LEONTE  ELENA  
 

 Jud. Iași, Sat Valea Lupului  (România)  

 (+40) 232 407 420     

 egindu@uaiasi.ro 

Sexul Feminin | Data naşterii 18/11/1968 | Naţionalitatea română  

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   
 

 

01/10/2016–până în prezent Profesor universitar  
Departamentul de Agroeconomie 

Universitatea de Ştiinţele Vieții Ion Ionescu de la Brad  din Iaşi, Facultatea de 

Agricultură, Departamentul Agroeconomie 

- Predare cursuri şi lucrări practice la nivel de licenţă (cursuri de zi şi învăţământ la 

distanţă), masterat  şi doctorat; 

- Îndrumarea proiectelor de diplomă a studenţilor de la facultăţile de Agricultură, 

Horticultură şi Zootehnie; 

- Îndrumarea lucrărilor de disertaţie pentru masterat; 

- Îndrumare teze de doctorat; 

- Elaborarea de materiale didactice pentru curs şi lucrări practice; 

- Elaborarea de manuale, cărţi de specialitate şi caiete de lucrări practice; 

- Elaborarea de lucrări ştiinţifice pentru revistele de specialitate. 

01/10/2007–2016  Conferenţiar universitar, disciplina de Marketing 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Departamentul de 

Agroeconomie  

 - Predarea cursurilor şi lucrărilor practice la nivel de licenţă (cursuri de zi şi 

învăţământ la distanţă), masterat ; 

- Îndrumarea proiectelor de diplomă a studenţilor de la facultăţile de Agricultură, 

Horticultură şi Zootehnie; 

- Îndrumarea lucrărilor de disertaţie pentru masterat; 

- Elaborarea de materiale didactice pentru curs şi lucrări practice; 

- Elaborarea de manuale, cărţi de specialitate şi caiete de lucrări practice; 

- Elaborarea de lucrări ştiinţifice pentru revistele de specialitate. 

01/03/2001–01/10/2007 Sef de lucrări, disciplina de Marketing 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Departamentul de 

Agroeconomie, Iaşi (Romania)  

- Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică; 

- Redactarea de manuale universitare şi cărţi de specialitate; 
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EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE   
 

 

- Predarea cursurilor şi lucrărilor practice la disciplina de Marketing pentru 

studenţii facultăţilor de Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină 

Veterinară; 

- Participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu strategia de 

cercetare a universităţii, împreună cu colectivul disciplinei;  

- Participarea cu lucrări ştiinţifice la simpozioanele organizate de facultăţile de 

Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară. 

01/02/1997–01/02/2001 Asistent universitar, disciplina de Marketing 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Departamentul de Stiinţe 

economice şi Umaniste, Iaşi (Romania)  

- Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică; 

- Efectuarea orelor de lucrări practice cu studenţii facultăţilor de Agricultură, 

Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară; 

- Participarea la toate activităţile desfăşurate în cadrul departamentului; 

- Participarea cu lucrări ştiinţifice la simpozioanele organizate de facultăţile de 

Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară. 

01/10/1994–01/01/1997 Preparator 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Departamentul de Stiinţe 

economice şi Umaniste, Iaşi (Romania).  

- Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică, împreună cu colectivul disciplinei şi 

al Departamentului de Ştiinţe Economice şi Umaniste. 

1997–2009 diplome şi atestate de specializare şi perfecţionare, participare la 

cursuri şi specializări de scurtă durată 
 

Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, Iasi (Romania)  

- Marketing şi management în agricultură; 

- Psihologia consumatorului; 

- Comunicare organizaţională; 

- Zooeconomie. 

Perfecţionarea în domeniile marketingului şi managementului unităţilor agricole 

1995–1999 Diploma de Doctor în agronomie, specializarea Management şi 

Marketing în agricultură 
 

Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi (România)  

- Marketing, 
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COMPETENŢE 

PERSONALE   
 

- Zooeconomie,  

- Management. 

Abilităţi în marketingul producţiei agricole, marketingul în unităţile integrate. 

1994–1995 Diploma de studii postuniversitare, specializarea MANAGER 

AGRICOL 
 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi (România)  

- Marketing în agricultură, 

- Management în agricultură, 

- Comportamentul consumatorului, 

- Comunicare organizaţională,  

- Zooeconomie. 

Perfecţionarea în domeniile marketingului şi managementului unităţilor agricole 

integrate. 

2009–2010 Certificat de absolvire, FORMATOR, seria F, nr 0351458; Certificat 

de absolvire, MANAGER PROIECTE, seria G, nr. 00038802 
 

S.C. EURO DIDACTICA, Iaşi (România)  

- Abilitatea de a lucra cu grupuri ţintă pentru formare în diferite tehnici de 

comunicare; 

- Abilitatea de a conduce proiecte de cercetare.  

1989–1994 Diploma de Inginer agronom  

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicina Veterinară, Facultatea de Agricultură, 

Iaşi (România)  

Toate disciplinele din planul de învăţământ existent în perioada respectivă. 

- Abilităţi de management al unităţilor agricole; 

- Elaborarea şi aplicarea tehnologiilor de cultură la principalele specii agricole. 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Limba franceză B1 B2 B2 B2 B1 

 
Niveluri: A1 şi A2: Utilizator elementar - B1 şi B2: Utilizator independent - C1 şi 
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INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE   
 

C2: Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  - bune abilităţi de comunicare în relaţiile cu studenţii sau cu alte persoane; 

- bune abilităţi de relaţionare interpersonale cu cercetătorii ştiinţifici şi cu membrii 

comunităţii academice; 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale  
- bune competenţe organizaţionale şi manageriale dobândite în cadrul universităţii 

prin organizarea de simpozioane ştiinţifice pentru cadrele didactice şi pentru 

studenţi. 

Competenţe dobândite la 

locul de muncă  
- coordonarea proiecte de diplomă ale absolvenţilor de licenţă; 

- coordonarea lucrări de disertaţie pentru absolvenţii studiilor de master şi doctorat; 

- competenţe ştiinţifice, manageriale şi administrative, dovedite prin finalizarea mai 

multor granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică în calitate de director sau 

membru al echipei de cercetare; 

- iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu facultăţi similare din Europa, 

prin programele europene şi acorduri bilaterale; 

- coordonarea de mobilităţi ale studenţilor prin programul Erasmus. 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 

Comunicar

e 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea 

de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

elementar 

Utilizator 

independent 

 Competenţele digitale - Grilă de autoevaluare  

 
- cunoaştere la nivel de utilizator independent a programelor informatice Word, 

Excel, Power Point, Internet Explorer, Outlook Express. 

Permis de conducere  B 

Afilieri - membru al Asociaţiei Culturale „BYOSPHERA" Perugia, Italia din anul 1997; 

- membru al Asociaţiei Naţionale a Inginerilor Agronomi–Filiala Iaşi din anul 1997;  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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- membru SIRAR din anul 2010 ; 

- membru SRH din anul 2014; 

- membru FUSPA din anul 2015; 

- membru ESSC din anul 2016; 

- membru SNRSS din anul 2016; 

- membru AGER din anul 2016. 

-membru The Association with Colaboration at its Core (IAOP) din anul 2020; 

-membru World Economics Association (WEA) din anul 2020. 

Publicaţii 

 
30 cărţi/manuale didactice/îndrumatoare practice. 

246 lucrari ştiinţifice: din care 30 lucrări ISI. 

Proiecte 
 

19 proiecte cercetare: dintre care, la   două în calitate de director. 

Distincţii 

 
3 premii. 

Afilieri  

Citări 

 
22 citări în reviste ISI; 

67 citări în reviste BDI. 

  

Burse şi stagii  Grignon – Paris-Franţa, Staţiunea de Cercetări Economice şi Sociologie Rurală, 

Domeniul  Ecomomie şi Marketing agrar, 4-11 III  1996, coordonator Prof. I.M. 

Attonaty; 

 Bologna-Italia, Universitatea de Studii Bologna, Facultatea de Agricultură,  

Domeniul Economie şi Marketing agrar, 11-21 III 1996, coordonator Prof. Vitorio 

Gallerani; 

 Perugia – Italia, Universitatea de Studii Perugia, Facultatea de Agricultură, 

Domeniul Economie şi Marketing agrar, 21-31 III 1996, coordonator Prof. Adriano 

Ciani; 

 Perugia –Italia, Universitatea de Studii Perugia, Facultatea de Agricultură, 25 XI-9 

XII 1997, Domeniul Economie şi Marketing agrar, coordonator Prof. Adriano 

Ciani. 

 Şcoala de Agricultură Lundby, Danemarca, 15 IX-26 IX 1998, Domeniul 

Agricultură şi Democraţie; 

 Colegiul Agricol Rethel, Franţa, 22 IV - 5 V 2003, Domeniul Economie şi 

Marketing agrar, coordonator Prof. Nancy Goullier. 

 Şcoala Superioară de Agricultură Castelldefels, Spania, 26.04-05.05.2008, 

Domeniul Economie şi  Marketing agrar, coordonator Prof. Juan Oca Baradad; 

 Danemarca, AAlborg University Esbjerg,  23-27 februarie 2009, Domeniul Life 

long learningprogramme,coordonator Prof. PhD. Birgit Kjaerside Storm. 

Activităţi administrative -Conducător de doctorat din  anul 2016; 

-Membru în Senatul U.S.A.M.V. Iaşi în perioada 2008 - 2012; 

-Membru îm Consiliul Facultăţii de Agricultură în perioada 2006 -  în prezent; 

-Secretar ştiinţific al Facultăţii de Agricultură în perioada 2008 - 2012; 
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-Director al Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă, Facultatea de 

Agricultură,  aprilie 2016 - în prezent; 

-Responsabil al programului de studii  Agricultură ID, din aprilie 2016 - în prezent; 

-Responsabil al domeniului de studii de master IMADR, Facultatea de Agricultură; 

-Coordonarea a doua proiecte de cercetare ştiinţifică cu C.N.C.S.I.S. şi cu agenţi 

economici din zona Moldovei, în calitate de director; 

-Participarea la 19 proiecte şi granturi în calitate de membru al echipei de cercetare. 


