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CURRICULUM VITAE     
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume Axinti Nicoleta 

Adresă(e) Str. Dorobanţilor, Nr. 80, bl. C4, sc. 4, et. 3, ap. 63, cod. 810029, Brǎila, România 

Telefon(oane) Mobil: 0740283281 

E-mail(uri) nicoleta.axinti@ugal.ro 

Naţionalitate română 

Data naşterii 10.12.1974 

Sex F 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați,  
Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila,  
Departamentul Mediu, Inginerie Aplicată și Agricultură / Invătământ superior 

Experienţa profesională  

Perioada 
septembrie 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări dr. ing. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică: 
Susţinerea cursurilor: Ameliorarea plantelor, Climatologie; 
Susţinerea lucrǎrilor de laborator la disciplinele: Botanică, Fitotehnia cerealelor şi 

legumiloaselor pentru boabe, Ameliorarea plantelor, Climatologie. 
Îndrumare lucrări de diplomă; 
Îndrumare studenţi în elaborarea de articole. 

Activitate de cercetare în domeniul Științe inginerești/ Agricultură 
Membru în cadrul Centrului de Cercetare şi Consultanţă Agricolă şi Mediu Lunca; 
Responsabil temă de cercetare: ”Identificarea și promovarea de genotipuri (soiuri) de 
cereale păioase de toamnă și de primăvară, ( și/sau porumb, etc.,) cu pretabilitate în 
zona de cercetare”. 
Participare la conferințe și simpozioane științifice naționale și internaționale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos”  din Galaţi - Facultatea de Inginerie şi Agronomie  din 
Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 2019 

Funcţia sau postul ocupat Visiting Professor (conform adeverinței nr. 1662 din 05.03.2019, eliberata de 
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați)     

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Îndrumare lucrări de diplomă; 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova,  
Departamentulu de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate, Specialitatea “Ingineria şi Management 
în Agricultura”, 

Perioada septembrie 2015 – august 2018 

Funcţia sau postul ocupat Profesor Asociat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice: Elemente de agropedologie, Tehnologia de cultivare a cerealelor, 
Tehnologia de cultivare a leguminoaselor pentru boabe, Tehnologia de cultivare a 
plantelor oleaginoase, Unităţi agricole în relaţie cu piaţa, Protecţia plantelor, Tehnologii 
specifice de producere de sămânţă la culturile de câmp, Produse ecologice de origine 
vegetală şi animală, Tehnologii specifice culturilor horticole forţate şi protejate, 
Ameliorarea solurilor degradate, Producerea şi condiţionarea vinurilor; 
Îndrumare de lucrări de proiect pentru Examenul de certificare a calificării absolvenţilor 
învăţământului liceal, filiera tehnologică, nivel 4; 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic „Gh. K. Constantinescu” Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ tehnic liceal şi de maiştri  

Perioada 2014 – septembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Asist.univ. dr. ing. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică: 
Susţinerea lucrǎrilor de laborator la disciplinele: Botanică, Fitotehnia cerealelor şi 

legumiloaselor pentru boabe, Tehnologii horticole, Introducere în agricultură. 
Îndrumare lucrări de diplomă; 
Îndrumare studenţi în elaborarea de articole. 
Participare la conferințe și simpozioane științifice naționale și internaționale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Facultatea de Inginerie din Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 2004 - 2014 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică: 
Susţinerea lucrǎrilor de laborator la disciplinele: Botanică, Agrotehnică, Fitotehnia 

cerealelor şi legumiloaselor pentru boabe, Tehnologii horticole, Agrochimie, Irigarea 
culturilor. 
Îndrumare studenţi în elaborarea de articole. 
Activitate de cercetare ştiinţifică: 
Domeniu de interes: Cultura plantelor de câmp; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunǎrea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Inginerie din Brǎila, 

Departamentul de Agriculturǎ şi Ecologie; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada  septembrie - noiembrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Susţinerea disciplinelor: Ecologie, Tehnologii agricole, Floricultură, Zootehnie 

Numele şi adresa angajatorului Grupul Şcolar „Gh.K. Constantinescu” Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ tehnic liceal 
 

Perioada 1996 - 2004 
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Funcţia sau postul ocupat Asistentă medicală 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi specifice locului de muncă 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Obstetrică patologică 

Educaţie şi formare  

Perioada 2006 –  2014 

Calificarea / diploma obţinută Titlul de doctor în domeniul Inginerie industrială/Diplomă de doctor, Seria I , Nr. 
0005331 
Titlul tezei de doctorat: „Cercetări privind calităţile tehnologice ale unor soiuri de orz 
pentru bere cu perspectivă pentru cultivare în Bărăganul de Nord Est” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele teoretice ale fabricării berii. 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Dunǎrea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, 

Galaţi 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Doctorat 

Perioada 2009 – 2011 

Calificarea / diploma obţinută Titlul de Master în domeniul Ingineria mediului/Diplomă de Master, Seria A, nr.0095946 
Specializarea Ingineria şi Protecţia Mediului, Teză de dizertaţie ”Studiu privind impactul 
poluării cu metale grele asupra plantelor” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode de prevenire a poluării, Reabilitarea zonelor limitrofe unităţior industriale 
poluante, Tehnici şi proceduri de procesare a rezidurilor poluante, Gestiunea deşeurilor 
industriale, Politici şi strategii de mediu, Reducerea şi minimizarea poluanţilor la sursă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Dunǎrea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Inginerie din Brǎila, 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Master 

Perioada 2006 - 2007  

Calificarea / diploma obţinută Master/Diplomă de Master, Seria G, nr. 0042295 
Specializarea Inginerie Aplicată pe Calculator, Teză de dizertaţie: „Modelarea 
parametrizată a unui mouse de calculator” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ingineria calităţii; Utilizarea internetului şi a calculatorului pentru redactarea şi 
prezentarea proiectelor; Grafica asistată şi modelare geometrică parametrizată în 
Mechanical Desktop6 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Dunǎrea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Inginerie din Brǎila, 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare - masterat 

Perioada 1999 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută Titlul de Inginer diplomat în profilul Agricol/Diplomă de licenţă, Seria D, nr. 0023084 
Specializarea Agricultură, Lucrare de licenţă „Studiul Indicelui suprafeţei foliare (ISF) la 
două soiuri de grâu cultivate în condiţii diferite de tehnologie”  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fitotehnie; Agrotehnică, Ameliorarea plantelor şi producere de sămânţă; Pedologie; 
Agrochimie; Controlul fertilităţii solului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din 
Iaşi, Facultatea de Agricultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenţă 

Limba(i) maternă(e)   Română 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
Autoevaluare  
Nivel european (*) 

Înţelegere Vorbire  Scriere  

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  A1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

independent 

 

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

Capacitate de adaptare la situaţii variate şi medii diferite, spirit de echipǎ, bunǎ 

capacitate de comunicare, creativitate, integritate, determinare, entuziasm. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenţe şi şi spirit de organizare dobândite în cadrul experienţei de asistent 
medical, cât şi de cadru didactic; experienţă în coordonarea şi organizarea diferitelor 
manifestări ştiinţifice, culturale, sportive. 
-Organizare şi îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti; 
-Membru în comisia de organizare a SCȘS;  
-Îndrumare lucrări de finalizare a programelor de studii – licenţă; 
-Membru în comisia de finalizare a programelor de studii - licenţă (secretar); 
- Membru în colectivul de elaborare a dosarului de reacreditare a programului de studiu 
Agricultura (licenţă) F.I.A.B  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea aparaturii de laborator în cadrul lucrǎrilor de laborator la disciplinele: 

Botanicǎ, Fitotehnie, Agrotehnicǎ, Pedologie şi Agrochimie, Biochimie. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe de operare PC (MS Office: Word, Excel, Power Point, Internet Explorer) 

Informaţii suplimentare privind rezultatele activităţii profesionale şi apartenenţa la asociaţii profesionale 

Rezultate activitate de cercetare 2016-2018 Membru în cadrul proiectului de cercetare: Proiect „BIOSTIM” – Cercetări 
privind obţinerea de biostimulatori vegetali din deşeuri agricole post-recoltare şi 
plante medicinale, pentru creşterea calităţii produselor agricole şi horticole” PN-III-
P2-2.1-PTE-2016-0073, Contract nr. 38PTE din 06.10.2016, 
http://www.ugal.ro/files/cercetare/2016/1_Proiecte_programe_nationale_contractate_
2016_17_11_2016.pdf 

2018-2019 Membru în cadrul proiectului: Proiect institutional UGAL - Ministerul 
Educatiei Nationale „Identificarea, cartarea și impactul socio-economic al speciilor de 
plante invazive, pe terenurile județului Brăila, Bugetul de stat ; 

 

Activitate de expertiză și 
evaluare: 

-2017  

Membru – Profesor evaluator - Comisia pentru certificarea competenţelor profesionale 
pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 5, sesiunea februarie 
2017, Domeniul Agricultură, Calificarea Maistru Agronom, Liceul Tehnologic „Gh. K. 
Constantinescu Brăila; 

Membru – Profesor evaluator - Comisia pentru certificarea competenţelor profesionale 
pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 4, sesiunea iunie 2017, 
Domeniul Agricultură, Calificarea Tehnician agronom, Liceul Tehnologic „Gh. K. 
Constantinescu Brăila; 

-2018  

Membru – Profesor evaluator - Comisia pentru certificarea competenţelor profesionale 
pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 4, sesiunea mai 2018, 
Domeniul Agricultură, Calificarea Tehnician în agricultură, Liceul Tehnologic „Gh. K. 
Constantinescu Brăila (Decizia ISJ Brăila, nr.403 din 23 mai 2018); 

Membru - Profesor evaluator - Comisia pentru certificarea competenţelor profesionale 
pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 3, sesiunea iulie 2018, 
Domeniul Agricultură, Calificarea Agricultor culturi de câmp; Centrul Şcolar de 
Educație Incluzivă Brăila (Decizia ISJ Brăila, nr.478 din 13 iulie 2018); 

-2019 

Membru - Comisia pentru certificarea competenţelor profesionale pentru obţinerea 
certificatului de calificare profesională nivel 3, sesiunea iulie 2019, Domeniul 
Agricultură, Calificarea Agricultor culturi de câmp; Centrul Şcolar de Educație 
Incluzivă Brăila (Decizia ISJ Brăila, nr.2350 din 29 iulie 2019); 

http://www.ugal.ro/files/cercetare/2016/1_Proiecte_programe_nationale_contractate_2016_17_11_2016.pdf
http://www.ugal.ro/files/cercetare/2016/1_Proiecte_programe_nationale_contractate_2016_17_11_2016.pdf
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Alte forme de instruire absolvite 

 -Pregătire psiho-pedagogică – curs 2000-2003/Certificat de absolvire seria E, nr. 
0033141; 
-Consultant afaceri în agricultură curs 2009/Certificat de competenţe profesionale, seria 
B, nr. 001030; 
Pregătire antreprenorială 
-01.03.-13.06.2010 (50 ore) – Curs „Pregătire Antreprenorială” în cadrul Proiectului 
„Soluţii de antreprenoriat adaptate realităţii socio-economic din Regiunea de Sud-
Est”/Certificat de participare,  
-8-10.05.2010  - Sesiune de instruire a programuluiAntreprenor-Viitor Durabil din cadrul 
proiectului „Formare şi asistenţă în domeniul managerial-antreprenorial pentru mici şi 
viitori întreprinzători, manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, 
Nord-Vest, Centru şi Sud-Est” /Diplomă de participare,  
-22-24.05.2012 - Atelier de lucru a programuluiAntreprenor-Viitor Durabil din cadrul 
proiectului „Formare şi asistenţă în domeniul managerial-antreprenorial pentru mici şi 
viitori întreprinzători, manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, 
Nord-Vest, Centru şi Sud-Est” /Diplomă de participare;  
-Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în învăţământul la 
distanţă –ID, în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720, Dezvoltarea şi 
implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii 
în învăţământului superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi 
standardelor internaţionale de calitate/Certificat de absolvire; 
-04.-21.06.2015 Pregătire în proiectul POSDRU/157/1.3/S/140877, „e-Mentor: 
Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu 
dizabilităţi, pentru profesori”, cu următoarea finalizare: 
1.Pedagog de recuperare (48 ore) (seria GL, nr. 001138), 
2.Dezvoltator de e-Learning (48 ore)(seria GL, nr. 001139); 
-21.12.2016-25.01.2017 (24 ore) Curs „Management de proiect. Curs de scriere 
proiecte europene-ERASMUS+, CCD Brăila, (Adeverinţă); 
-10-11 iunie, 2017, Festivalul Internaţional de Educaţie, Ploieşti, România (10 ore de 
pregătire - Ateliere interactive) Casa Corpului Didactic Prahova (Adeverintă 
nr.510/09.06.2017) 
--28.03-20.04.2018 (40 ore) Formator – certificat de absolvire (seria K nr. 00040749); 
-03.11-18.11.2018 (24 ore) Mentorat în mediul educational, DFCTT, Univ. ”Dunărea de 
Jos” din Galați; 
-03.11-18.11.2018, (24 ore) Strategii didactice inovative, DFCTT, Univ. ”Dunărea de 
Jos” din Galați 
-25.03-27.10.2019 (24 ore) Program postuniversitar de formare și dezvoltare 
profesională continuă -Managementul referințelor bibliografice, în domeniul Științe ale 
educației, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați 
(conform adeverinței Nr. 79/15.01.2020, eliberată de Universitatea ”Dunărea de Jos” 
din Galați) 
-2019 Curs – Atelierul de revitalizare a patrimoniului etnografic imaterial – Jocul, 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila 
(februarie-decembrie 2019)(conform adeverinței Nr.3363/03.12.2019, eliberată de 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila) 

Permis(e) de conducere Categoria B  

Declar pe propria răspundere  sunt conforme cu realitatea şi se referă la propriile activităţi, contribuţii şi realizări. 
 

18.06.2020            Semnătura 
                           Axinti Nicoleta 


