Curriculum vitae
Europas s
Informaţii personale
Nume / Prenume/Bran Mariana
Adresă(e)3, Botea Aurel, Bucuresti, Romania
E-mail(uri)mariana_bran2004@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi)Romana
Data naşterii30.10.1954
Locul de muncă vizat /Academia de Studii Economice Bucuresti / Invatamant economic si
Domeniul ocupaţionalcercetare de stat
Experienţa profesională
PerioadaFeb. 2006 si in prezent
Funcţia sau postul ocupatProf. univ. dr., Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului
Activităţi şi responsabilităţiActivitate didactica (predare discipline tehnologice) si de cercetare
principale
Numele şi adresaAcademia de Studii Economice Bucuresti; Str. Piata Romana, nr.6,
angajatoruluisector 1, Bucuresti
Tipul activităţii sau sectorulInvatamant economic si cercetare de stat
de activitate
Perioada1992 - 2006
Funcţia sau postul ocupatConf. univ. dr., lector univ., asistent univ., Facultatea de Economie
Agroalimentara si a Mediului
Activităţi şi responsabilităţiActivitate didactica (predare discipline tehnologice) si de cercetare
principale
Numele şi adresaAcademia de Studii Economice Bucuresti; Str. Piata Romana, nr.6,
angajatoruluisector 1, Bucuresti
Tipul activităţii sau sectorulInvatamant economic si cercetare de stat
de activitate
Perioada1993-1999
Funcţia sau postul ocupatAsistent drd. asociat
Activităţi şi responsabilităţiActivitate didactica (predare discipline tehnologice) si de cercetare
principale
Numele şi adresaUniv. Spiru Haret Bucuresti
angajatorului

Tipul activităţii sau sectorulInvatamant economic si cercetare de particular
de activitate
Perioada1988 - 1992
Funcţia sau postul ocupatRedactor si redactor principal
Activităţi şi responsabilităţiRedactare carti
principale
Numele şi adresaC.M.D.P.A. – R.P.T.A. si Ed. Tehnica agricola
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorulPublicatii stiintifice agricole
de activitate
Perioada1984 - 1988
Funcţia sau postul ocupatInginer agronom
Activităţi şi responsabilităţiDidactic (transmiterea de cunostinte de specialitate, formarea
principaledeprinderilor si educarea tinerilor in spiritual muncii agricole)
Numele şi adresaI.E.E.L.I.F. Giurgiu, Jud. Giurgiu/ I.E.E.L.I.F. Giurgiu, Jud. Giurgiu
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorulEducatie
de activitate
Perioada1982 - 1984
Funcţia sau postul ocupatProfessor de specialitate
Activităţi şi responsabilităţiDidactic (discipline tehnologice: Pedologie, Agrotehnica, Agrochimie,
principaleMasini agricole, Zootehnie)
Numele şi adresaLic. Agroindustrial Calugareni, Jud. Giurgiu
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorulEducatie
de activitate
Perioada1 nov. 1980 - 1982
Funcţia sau postul ocupatInginer agronom
Activităţi şi responsabilităţiProductie agricola
principale
Numele şi adresaD.G.A.I.A. Giurgiu, C.A.P. Calugareni, Jud. Giurgiu
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorulAgricultura (coordonarea lucrarilor in sectoarele de productie agricola :
de activitateculturi de camp, culturi legumicole, irigatii, protectia plantelor, cultur i
furajere, zootehnie)
Educaţie şi formare
Perioada2015
Calificarea / diploma obţinutăAtestat absolvire

Disciplinele principale1. Developing specific didactical materials for universities-Dezvolta rea
studiate / competenteunor materiale didactice specifice educatiei univ-ASE
profesionale dobandite2. Research ethics and scientific research speech - Deontologia
cercetarii si logica discursului stiintific – ASE
3. Metode de cercetare si interpretarea statistica a datelor
4. Managementul proiectelor si granturilor de cercetare
5. Managementul grupului de studenti
6. Vizibilitatea internaţionala a produselor cercetarii - revistele cotate
ISI
Numele şi tipul instituţiei deAcademia de Studii Economice Bucuresti; Str. Piata Romana, nr.6,
învăţământ / furnizorului desector 1, Bucuresti
formare
Nivelul în clasificareaPOSDRU
naţională sau internaţională
Perioada 01.02.2011 – 31.03.2012
Calificarea / diploma obţinutăAtestat absolvire
Disciplinele principaleBiostatistica, Biomatematica, Bioinformatica, Politicii Agricole Comune
studiate / competente(PAC), Managementul resurselor genetice /
profesionale dobanditeFormare / cercetare
Numele şi tipul instituţiei deACADEMIA ROMANA – Institutul National de Cercetari Economice
învăţământ / furnizorului de„Costin C. Kiritescu”
formare
Nivelul în clasificareaPostdoctorat
naţională sau internaţională
Perioada2001 - 2002
Calificarea / diploma obţinutăStudii postuniversitare de specializare – Managementul Firmei
Disciplinele principaleDiscipline: Managementul organizatiei, Reproiectarea manageriala si
studiate / competenţeimpactul asupra performantelor manageriale,
Metodologiza rea
profesionale dobânditemanageriala, Managerul si eficientizarea muncii sale /
Competente manageriale
Numele şi tipul instituţiei deAcademia de Studii Economice Bucuresti
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificareaUniversitate cu grad de incredere ridicat conform evaluarii externe a
naţională sau internaţionalăcalitatii academice de catre Consiliul ARACIS
Perioada1993 - 1999
Calificarea / diploma obţinutăDoctor in Agronomie
Disciplinele principaleDiscipline: Agrotehnica, Fitotehnie, Economie agrara, Organizare,
studiate / competenţeManagement agricol
profesionale dobânditeCompetente: deprinderi specifice cercetarii stiintifice

Numele şi tipul instituţiei deUniversitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti –
învăţământ / furnizorului deFacultatea de Agricultura
formare
Nivelul în clasificareaUniversitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică
naţională sau internaţională
Perioada1976 - 1980
Calificarea / diploma obţinutăInginer agronom
Disciplinele principaleDiscipline: Agrotehnica, Fitotehnie, Economie agrara, Organizare,
studiate / competenţePedologie, Agrochimie, Zootehnie, Tractoare si masini agricole,
profesionale dobânditeEcologie, Ameliorarea plantelor, Fitopatologie, Entomologie, Pedagogie
etc.
Competente: organizarea si programarea procesului de productie in
agricultura, planificarea si aplicarea input-urilor etc.
Numele şi tipul instituţiei deInstitutul Agronomic Nicolae Balcescu Bucuresti
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificareaUniversitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică
naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)Romana
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

LimbaEN

A2

A1

LimbaFR

B2

B2

(*) Nivelul Cadrului

Scriere

Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie
scrisă
A1
A1
A2
B1

B1

B1

European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi socialeDeschisa la activitati noi
Abilitatea de a lucra in conditii de restrictii de timp
Buna capacitate analitica si de raportare
Abilitati de comunicare foarte bune
Abilitatea de a lucra ca membru al unei echipe si de a o coordona
Competenţe şi aptitudiniExperienta in management de proiect
organizatoriceAbilitate de coordonare si planificare, de sintetizare si raportare
Experienta in campanii de informare si constientizare
Competenţe şi aptitudiniCapacitate de a lucra cu aparatura tehnologica specifica
tehniceCapacitatea de a manevra utilaje si masini agricole

Competenţe şi aptitudini deMicrosoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), diverse brows-ere
utilizare a calculatoruluiInternet si clienti de e-mail
Experienta in utilizarea computerului, copiatorului si imprimantei, a
video- si retro-proiectorului etc.
Alte competenţe şi aptitudiniAutor de diverse publicatii (anexa)
Capacitate de identificare a punctelor tari si punctelor slabe
Perseverenta in rezolvarea problemelor
Permis(e) de conducereCategoriile: B si Tr

