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Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Chircu Ioana Carmen 

Adresă(e) Str. Avram Iancu Bl: 8 Ap:8 Loc: Blaj, Jud: Alba, Tara: Romania 

Telefon(oane) Mobil: 0745330264   

Fax(uri)  

E-mail(uri) carmen_jidvei@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 03.03.1985 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului SC JIDVEI SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Crama Craciunel 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2008-prezent 

Calificarea / diploma obţinută doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul Agronomie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Agricultura/Sisteme de procesare si controlul calitatii produselor alimentare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 
 
 

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca 
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Perioada 

 
 
 
 
 
2003-2008 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Discipline  principale studiate/competente 
profesionale dobandite 

Numele si tipul institutiei de invatamant/ 
furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
  

Calificarea/ diploma obtinuta 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele si tipul institutiei de invatamant / 
furnizorului de formare 

 

Inginer diplomat 
 
Agricultura/ Tehnologia prelucrarii produselor alimentare 
 
U.S.A.M.V Cluj-Napoca  
 
 
 
1999-2003 
 
Diploma de bacalaureat 
Economic turism si alimentatie publica 
 
 
Liceul I.M.C. Blaj 
 
 

Aptitudini şi competenţe personale 
Limba(i) maternă(e) 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e 
Autoevaluare 

 

 

Romana 
Germana 
mediu 

  

Competenţe şi abilităţi sociale abilitati de comunicare, lucru in echipa,  
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

bun organizator, cu initiativa, gandire analitica  

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft office  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Muzica, scrisul, sportul 
  

Alte competenţe şi aptitudini Scoala de vara 2010 Cluj-Napoca Curs practic in gazcromatografie 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

  
  

  

 


