Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Dobre Iuliana
Adresă(e) Sos. Alexandriei, 126, bl. P5, sc.1, ap.10, et.3, localitatea Cornetu, judeţul
Ilfov
Telefon(oane) +40722651669
+40213191901/342
Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
E-mail(uri) iulya_dobre@yahoo.com
iuliana.dobre@eam.ase.ro
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 21.10.1967
Sex Feminin
Domeniul ocupaţional Agroalimentar si de mediu
Experienţa profesională
Perioada 2008 -prezent
Funcţia sau postul ocupat conferenţiar universitar
Activităţi şi Activitate didactică
responsabilităţi principale Prelegeri şi seminarii la disciplinele Organizarea şi strategia unităţilor
agricole, Managementul fermei, Managementul IMM-urilor în mediul rural;
Seminarii la disciplinele Gestiunea riscului ecologic, Proiecte economice,
Practică de specialitate
Seminarii ştiinţifice la şcoala doctorală a Facultăţii de Economia
Agroalimentară şi a Mediului: Alocarea optimală a factorilor de producţie în
exploataţiile agricole, Modelarea deciziilor privind structura de producţie în
exploataţiile agricole, Metode de determinare a nivelului producţiei în
exploataţiile agricole
Elaborare materiale didactice
Participare în comisii de licenţă, master şi doctorat
Coordonator ştiinţific lucrări de licenţă şi master
Contribuţia la dezvoltarea învăţământului universitar, indicând elemente ale
managementului calităţii în domeniul educaţional
Activitate de cercetare
Proiecte de cercetare obţinute prin competiţie
Articole şi studii
Numele şi adresa Academia de Studii Economice; str. Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
angajatorului
Tipul activităţii sau Învăţământ economic şi de cercetare, de stat
sectorul de activitate
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

2002-2008
lector universitar
Activitate didactică
Prelegeri şi seminarii la disciplinele Organizarea şi strategia unităţilor
agricole, Managementul unităţilor agroalimentare, Managementul
organizaţiilor pluriactive din mediul rural
Elaborare materiale didactice
Coordonator ştiinţific lucrări de licenţă
Participare în comisii de licenţă şi master
Contribuţia la dezvoltarea învăţământului universitar, indicând elemente ale
managementului calităţii în domeniul educaţional
Activitate de cercetare
Proiecte de cercetare obţinute prin competiţie
Articole şi studii
Academia de Studii Economice; str. Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Învăţământ economic şi de cercetare, de stat

1999-2002
asistent universitar
Activitate didactică
Seminarii la disciplina Organizarea şi strategia unităţilor agricole, Economia
întreprinderii
Elaborare materiale didactice
Participare în comisii de licenţă
Contribuţia la dezvoltarea învăţământului universitar, indicând elemente ale
managementului calităţii în domeniul educaţional
Activitate de cercetare
Numele şi adresa
Articole şi studii
angajatorului
Academia de Studii Economice; str. Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul Învăţământ economic şi de cercetare, de stat
de activitate
Perioada 1996 -1999
Funcţia sau postul ocupat preparator universitar
Activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică
principale Seminarii la disciplina Organizarea şi strategia unităţilor agricole, Economia
întreprinderii
Elaborare materiale didactice
Participare în comisii de licenţă
Contribuţia la dezvoltarea învăţământului universitar, indicând elemente ale
managementului calităţii în domeniul educaţional
Activitate de cercetare
Articole şi studii
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Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Academia de Studii Economice; str. Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Învăţământ economic şi de cercetare, de stat
1995-1996
cadru didactic asociat
Activitate didactică
Seminarii la disciplina Organizarea şi strategia unităţilor agricole,Modelarea
şi simularea proceselor economice, Economia mediului
Elaborare materiale didactice
Contribuţia la dezvoltarea învăţământului universitar, indicând elemente ale
managementului calităţii în domeniul educaţional
Activitate de cercetare
Articole şi studii
Academia de Studii Economice; str. Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti

Numele şi adresa
angajatorului Învăţământ economic şi de cercetare, de stat
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Educaţie şi formare
Perioada 2014-2015
Calificarea / diploma cadru didactic participant în proiectul UNIVERSITARIA – școală de
obţinută didactică universitară și cercetare științifică avansată,
POSDRU/157/1.3/S/135590
Evaluare ANC
Disciplinele principale Student group mangement, Curriculum design process of university
studiate / competenţe education, Modern methods of teaching lectures and seminar activities,
profesionale dobândite Research methods and statistical data interpretation
Competenţe: predare şi cercetare
Numele şi tipul instituţiei Academia de Studii Economice; str. Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea Universitate cu grad de incredere ridicat conform evaluarii externe a calitatii
naţională sau academice de catre Consiliul ARACIS
internaţională
Perioada 2012-2014
Calificarea / diploma Master Research and Teacher Education for Business and Economics,
obţinută Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii
Economice Internaţionale
Disciplinele principale English Language Development for Business and Economics, Research
studiate / competenţe Methodology: Quantitative Analysis, Teaching and Assessing Critical
profesionale dobândite Thinking Skills, Effective writing for publication of research outcomes at
international standards, Quality assurance in education at European standards,
International requirements of academic writing
Lucrare de disertatie: Optimal resource allocation in Romanian Farm- a
quantitative approach
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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

Academia de Studii Economice; str. Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti

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

31 octombrie 2002, susţinerea publică a tezei de doctorat Proiectarea
structurii de producţie a exploataţiilor legumicole din zona de aprovizionare
a Capitalei
Doctor in economie, in 2003
Teza de doctorat:Proiectarea structurii de producţie a exploataţiilor
legumicole din zona de aprovizionare a Capitalei

Universitate cu grad de incredere ridicat conform evaluarii externe a calitatii
academice de catre Consiliul ARACIS

2010-2013
Scoala postdoctorală Economia transferului de cunoaştere în dezvoltarea
durabilă şi protecţia mediului, Programe postdoctorale în avangarda
cercetării de excelenţă în tehnologiile socierăţii informaţionale şi dezvoltarea
de produse şi procese inovative, POSDRU 89/1.5/S/56287
Stagiu postdoctoral la Cergy Business School, Franţa
Raport final: Suport metodologic de determinare a performanţei economicoecologice a exploataţiilor agricole in funcţie de gradul de diversificare a
Numele şi tipul instituţiei producţiei
de învăţământ / Academia de Studii Economice; str. Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti,
furnizorului de Centrul de Cercetări, Analize şi Politici Regionale
formare
Nivelul în clasificarea Universitate cu grad de incredere ridicat conform evaluarii externe a calitatii
naţională sau internaţională academice de catre Consiliul ARACIS

Academia de Studii Economice; str. Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Universitate cu grad de incredere ridicat conform evaluarii externe a calitatii
academice de catre Consiliul ARACIS

Perioada 1996-2002
Calificarea / diploma pregătire teză de doctorat în domeniul economiei agrare
obţinută
Numele şi tipul instituţiei Academia de Studii Economice; str. Piaţa Romană, nr.6, sector 1
de învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Universitate cu grad de incredere ridicat conform evaluarii externe a calitatii
naţională sau internaţională academice de catre Consiliul ARACIS
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de
Formare
Curriculum vitae al

1995-1996
Studii aprofundate, specializarea Managementul Sistemului Agroalimentar
Integrarea producţiei agricole şi filierele pe produse, Analiza datelor,
Managementul producţiei agroalimentare, Burse agroalimentare si
marketingul produselor agricole la export, Politici, metode şi tehnici de
finanţare a producţiei agroalimentare, Modelarea proceselor de integrare
agroalimentară
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Nivelul în clasificarea
Academia de Studii Economice; str. Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma

Perioda
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

1993-1994
Psihopedagogie, Metodica predării, Practică pedagogică

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

1990-1995
studii universitare, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de
Economia şi Gestiunea Producţiei Agricole şi Alimentare

Academia de Studii Economice; str. Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Universitate cu grad de incredere ridicat conform evaluarii externe a calitatii
academice de catre Consiliul ARACIS

Economist
Academia de Studii Economice; str. Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Universitate cu grad de incredere ridicat conform evaluarii externe a calitatii
academice de catre Consiliul ARACIS

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Înţelegere
Nivel european (*)
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la Discurs oral
Exprimare
conversaţie
scrisă
B Utilizare.
B Utilizare.
B Utilizare.
B Utilizare.
Limba engleză B Utilizare.
2 independent 2 independent 2 independent 2 independent 2 independent
B Utilizare.
B Utilizare.
B Utilizare.
B Utilizare.
Limba franceză B Utilizare.
2 independent 2 independent 2 independent 2 independent 2 independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi
sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Comunicare, ascultare activă, adaptabilitate, spirit de echipă dobândite din
activitatea de pregătire pedagogică, experienţa în învăţământ şi cercetare
Conducător ştiinţific al lucrărilor de licenţă şi de master din domeniul
managementului fermei şi al economiei agroalimentare, membru în comisii
de licenţă, îndrumător ştiinţific în activităţi de cercetare studenţeşti, membru
în comisii de doctorat, membru in comisii de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice, referent ştiinţific, director contracte de cercetare în
domeniul economic, membru în proiecte de cercetare naţionale şi
internaţionale, membru al Consilului Profesoral al Facultăţii Economie
Agroalimentară şi a Mediului, evaluator proiecte de cercetare, dobândite ca
urmare a pregătirii profesionale
Competenţe şi aptitudini Windows XP; Microsoft Office Professional, EUREKA, QM, Internet
de utilizare a
calculatorului
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Alte competenţe şi Proiecte de cercetare-dezvoltare obţinute prin competiţie, pe bază de
aptitudini contract/grant, ca membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect, în
străinătate şi în ţară şi alte lucrări de cercetare-dezvoltare prin care se aduc
contribuţii la dezvoltarea mediului educaţional si economic
Responsabil de proiect
Suport metodologic de determinare a performanţei economico-ecologice a
exploataţiilor agricole în funcţie de gradul de diversificare a producţiei,
Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile
socierăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative,
POSDRU 89/1.5/S/56287, perioada de derulare 2010-2012
Realizarea unui sistem de elaborare a planurilor de afaceri, a studiilor de
fezabilitate, a planurilor de productie, a strategiilor şi a altor soluţii utile în
procesul decizional din producţia vegetală, număr contract: 369/2006,
Program Sectorial de Cercetare Dezvoltare, PS 6.2.2/ 2006, autoritatea
contractantă: Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,
subcontract nr. 367.1 /18.12.2006, perioada de derulare 2006-2010, încheiat cu
Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală,
obţinut prin competiţie naţională, perioada de derulare: 2006-2010
Membru
Modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare pe filiera produţie
primară-servicii-depozitare-procesare-piaţă de desfacere” Proiect ADER:
16.1.2. din Planul Sectorial al MADR pe anii 2015-2018 – ADER 2020
Transnational integrated management of water resources in agriculture for
the European Water emergency control, autoritatea contractantă ISPIF
Bucureşti, modul de obţinere:competiţie, perioada de derulare 2011-2013 –
membru. Prezentare ca partener din partea Romaniei in Ucraina, Odessa,
National Polytechic University. 1 SHEVCHENO ave. – Odesaa, 65004,
administrative building, 204 hall, period 12th-14th October 2011.
Îmbunătăţirea managementului structurilor de producţie din regiunea de
dezvoltare Sud-Muntenia în scopul creşterii competitivităţii exploataţiilor
agricole, cod proiect: 1762, nr. si data contract: 52126.2/2008, perioada de
derulare: 2008-2011, finantator: UEFISCDI (CNMP)
Soluţii pentru creşterea competitivităţii pe filieră, Program Sectorial de
Cercetare Dezvoltare nr. 6.1.3., Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltării
Rurale, Subcontract nr. 367.1 /08.12.2006, perioada de derulare 2006-2010,
încheiat cu Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare
Rurală, obţinut prin competiţie naţională
Economia şi mediul – abordarea strategică, integrativă şi convergentă a
fluxurilor financiare pentru o economie (industrială) regenerativă, institutia
contractanta: INCE-CCFM – program prioritar Eco-economia şi dezvoltarea
durabilă a României, 2009,.finantat de Academia Romana
Cercetări în cadrul unui bazin hidrografic mic pentru valorificarea
superioară a terenurilor în pantă, prevenirea torenţialităţii şi a inundaţiilor,
program CEEX, număr contract: 64/2 din octombrie 2006, autoritatea
contractantă: I.N.C.D.I.F. ISPIF Bucureşti, perioada de derulare:2006-2008,
modul de obţinere : competiţie
Rolul populaţiilor/speciilor în generarea de resurse şi servicii ca fundament
pentru politicile şi strategiile de conservare a biodiversităţii, Număr contract:
program CEEX 5334/25.10.2005, autoritatea contractantă: Ministerul Educaţiei
şi Cercetării, perioada de derulare: 2005-2008, modul de obţinere : competiţie
Eficienţa producţiei şi prelucrării locale a cartofilor pentru McDonalds
România , Contract nr. DCE 81/04.05.2006 / 443/08.05.2006, perioada de
derulare 15.05. – 14.10.2006, beneficiar SC McDonalds România SRL, obţinut
prin concurs de oferte
Fundamentarea pe criterii eco-economice a deciziilor manageriale privind
număr
contract:
5970/27.05.2005, autoritatea
Curriculum vitae al cultura
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contractantă: AGRONOMICA SRL, perioada de derulare: octombrie 2004ianuarie 2005, modul de obţinere mediu de afaceri
Rezultatele de producţie şi economice la cultura grâului – ipoteze şi
perspective, număr contract: 5969/27.05.2005, autoritatea contractantă:

Informaţii suplimentare Formator al proiectelor de formare profesionala pentru fermieri beneficiari ai
masurilor 112 si 411-112, S.C. WIN WIN BUSINESS SRL,
logistica@winwin-business.ro
Stagii de cercetare - ESSEC BUSSINES SCHOOL– Cergy –Franta, iunie
2012, Certficate of Attendance Research experience in France
Membru al Centrului de Cercetari Analize si Politici Regionale, din 2004
Membru al Comitetului științific si recenzor al Conferinței Internaționale
Competitiveness of agro-food and environmental economy, Bucureşti, 7-8
noiembrie 2013, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea
Economia Agroalimentară şi a Mediului, http://www.cafee.ase.ro/wpcontent/uploads/2013edition/Cafee_2013.pdf
Membru al Asociatiei Romane a Apei, din 2013
Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului didactic la disciplina
Modele de dezvoltare a exploatatiilor agricole, 2014, USAMV, Bucuresti
Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului didactic la disciplina
Managementul proiectelor de investitii si dezvoltare durabila, Investitii
internationale, asigurari internationale , 2014, Universitatea Dunarea de Jos,
Galati, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Departamentul de
Economie, poz.17
Membru al Consiliului Profesoral al Facultatăţii de Economie Agroalimentară
şi a Mediului, din anul 2008.
Evaluator contracte de cercetare, Departamentul de Cercetări Economice,
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Referent la lucrarea Dimensionarea costurilor din perspectiva protecţiei
mediului Centrul de Cercetări Monetare şi Financiare „Victor Slăvescu”,
2007
Diploma de Laudă, acordată tinerilor cercetători pentru activitatea de
cercetare ştiinţifică, 2006;
Premiul Nicolae Cornăţeanu pentru lucrarea Politici şi pieţe agricole reformă şi integrare europeană, 2006.
Referent la lucrarea Dezvoltarea durabilă din perspectiva protecţiei
mediului Centrul de Cercetări Monetare şi Financiare „Victor Slăvescu”,
2006

Data
20 noiembrie 2015
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