CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume

VASILACHI ANDREEA

Adresă(e)

Calea Bucuresti, nr.1, 077015, Balotesti, Romania

Telefon(oane)

Fix: (+40 21) 351.20.81

Fax(uri)

(+40 21) 351.20.80

E-mail(uri)

andryca82@yahoo.com; andreea.vasilachi@ibna.ro

Naţionalitate(-tăţi)

Romana

Data naşterii

25.10.1982

Mobil: 0724210603

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada (de la – până la)

a. 2010 – prezent
b. 2007 – 2010

Numele şi adresa angajatorului

Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie
Animala – IBNA Balotesti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Cercetare stiintifica – Nutritie Animala

Funcţia sau postul ocupat

a. Cercetator stiintific
b. Asistent de cercetare

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Bioteste pe animale de ferma/animale fistulizate
Teste de digestibilitate
Acidoza ruminala
Evaluarea efectului probioticelor la nivel ruminal si asupra productiei de
lapte
Estimarea valorii nutritive a furajelor
Optimizarea structurii ratiilor/NC-urilor
Impactul manipularii rationale a ratiilor de hrana la animale asupra
performantelor zootehnice si a calitatii produselor animaliere
Responsabil/colaborator (cercetator specialist)/ la proiecte nationale si
internationale

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada (de la – până la)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

a. USAMV Bucuresti/MEC/Studii doctorale/Doctor/Diploma de Doctor
in domeniul Zootehnie/sistem national
b. Academia de Studii Economice Bucuresti/Facultatea de Finante,
Asigurari, Banci si Burse de Valori/MEC/Studii de Licenta/Licentiat in
economie/Diploma de Licenta/sistem national
c. SC CEPECOM SA/MEC/Program de Perfectionare Formator/Formator
pentru pregatirea formarii/evaluarea participantilor la
formare/Proiectarea si organizarea programelor si stagiilor de
formare/Certificat de absolvire/sistem national
d. MEC/Cursuri postuniversitare de perfectionare/Managementul
proiectelor in cercetarea agricola/Certificat de absolvire/sistem
national
e. Gent University, Belgium/Department of Animal Production/Stagiu
de specializare metabolism ruminal/Certificat/sistem international
f. USAMV Bucuresti/MEC/Studii aprofundate – Masterat/Diploma de
Master/sistem national
g. USAMV Bucuresti/MEC/Pregatirea personalului didactic pentru
incadrarea in invataman/Certificat de absolvire/sistem national
h. USAMV Bucuresti/Facultatea de Zootehnie/ MEC/Inginer Diplomat in
profilul zootehnie/Diploma de Licenta/sistem national

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Tipul calificării / diploma obţinută

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

Octombrie 2008 – Decembrie 2013
Octombrie 2009 – Iunie 2013
2010
2007
Septembrie 2007 – Decembrie 2007
Octombrie 2006 – Iunie 2008
2003 – 2005
Octombrie 2001 – Iunie 2006

Premii:
 Locul II la „Concursul National de Nutritie Animala”, Editia a II-a, USAMV Iasi,
2015
 Bursa de participare la REDNEX Symposium „Protein metabolism and N
excretion in Dairy Cattle”, EAAP annual meeting, Barcelona, 2009
Patente:
 Co-autor la cererea de brevet (publicata in rezumat) „Nutret combinat pentru
alimentatia gainilor ouatoare”, nr. de inregistrare dosar: A/00206/30.05.2012

Limba(ile) maternă(e)

Limba romana

Limba(ile) străină(e) cunoscută(e)

Limba engleza

abilitatea de a citi

Excelent

abilitatea de a scrie

Excelent

abilitatea de a vorbi
Aptitudini şi competenţe
organizatorice
Aptitudini şi competenţe tehnice

Excelent
Lucrul in echipa / abilitati de comunicare / operativitate / buna
capacitate de urmarire si indeplinire a etapelor unui proiect
Operare calculator (MS OFFICE – Word, Excell, PowerPoint, Acces)
Analiza statistica (Statview, SPSS) / tehnici / aparatura de laborator

Permis(e) de conducere

Da (categoria B)

Informaţii suplimentare

Persoana de contact:
Dr. ing. HABEANU Mihaela
Sef Laborator Nutritie Animala
INCDBNA Balotesti
e-mail: mihaela.habeanu@ibna.ro

August, 2017

Dr. ing. Andreea VASILACHI

