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 Curriculum vitae  

 
 
 

Informații personale 
Nume / Prenume Ioana Claudia TODIRICĂ 

  
Telefon 0727 925 463   

E-mail todirica.ioanaclaudia@yahoo.com 
Naționalitate română 
Data nașterii 08.08.1992 

Sex feminin 

Experiența profesională 
Perioada 25 Ianuarie 2016– prezent 

Funcția sau postul 
ocupat 

Analist financiar 

Activități și 
responsabilități 

principale 

Coordonarea activităților financiare și controlul impactului financiar asupra 
contractelor alocate;  

Numele angajatorului DXC Technology 
Perioada 29 Iulie 2015–31 Decembrie 2015 

Funcția sau postul 
ocupat 

Personal administrativ 

Activități și 
responsabilități 

principale 

Implementarea a patru proiecte POSDRU : înregistrare, informare, consiliere, 
mediere; întocmirea rapoartelor de activitate și a fișelor de pontaj lunare; 
monitorizarea activității de formare profesională. 
 

Numele angajatorului Asociația Safe Environment Management Association - SEMA 
 

Perioada 18 Martie 2013–05 Aprilie 2013 
Funcția sau postul 

ocupat 
Practică de specialitate 

Activități și 
responsabilități 

principale 

Dobândirea de cunoștințe în ceea ce privește funcționarea APIA; 

Numele angajatorului Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultură (APIA) 
 

Perioada 08 Iulie 2014–10 Iunie 2016 
Funcția sau postul 

ocupat 
Vicepreședinte, Membru fondator 

Activități și 
responsabilități 

principale 

Coordonator al departamentului de resurse umane; 

Numele angajatorului Asociația Studenților la Economie Agroalimentară și a Mediului - ASEAM 
 

Educație și formare 
Perioada 1 Octombrie 2016- Prezent 

Calificarea / diploma 
obținută 

Student în cadrul Scolii Doctorale Economie II, sub îndrumarea Prof. univ. dr. 
Gabriel Popescu 
 

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 

Piața produselor tradiționale în contextul industrializării proceselor de producție 
din agricultură. 

Numele şi tipul Academia de Studii Economice din București 
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instituției de învățământ 
/ furnizorului de 

formare 

 

Perioada 2016 
Calificarea / diploma 

obținută 
Diplomă de masterat 

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 

Economia transferului de cunoaștere; 
Auditul proiectelor de dezvoltare rurală; 
Strategii și politici de dezvoltare rurală și regională; 
Managementul IMM-urilor din mediul rural; 
Metodologia și fundamentarea proiectelor de dezvoltare rurală și regională. 
 

Numele și tipul 
instituției de învățământ 

/ furnizorului de 
formare 

Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurală și Regională din cadrul 
Academiei de Studii Economice București, București (România). 
 

Perioada 2014 
Calificarea / diploma 

obținută 
Diplomă de licență 
 
 

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 

  Microeconomie; 
Economie si politica agrară; 
Politici Agricole Comune; 
Economia mediului; 
Baze de date; 
Dezvoltare rurală și regională; 
 

Numele și tipul 
instituției de învățământ 

/ furnizorului de 
formare 

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de 
Studii Economice, București (România) 
 

Aptitudini și competențe personale 
Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute Engleză 
Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C
2 

Utilizator 

experimentat 

C
2 

Utilizator 

experimentat 

C
2 

Utilizator 

experimentat 

C
2 

Utilizator 

experimentat 

C
2 

Utilizator 

experimentat 
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine 

  
Limbi străine cunoscute Spaniolă  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Spaniolă  B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine 

Competențe și abilități 
sociale 

- O bună capacitate de comunicare obținută ca urmare a cunoștințelor teoretice și 
practice desfășurate dar și ca urmare a participării în cadrul conferințelor 
internaționale unde acestea au fost puse în practică; 
 

Alte competențe și 
aptitudini 

-Abilități de cercetare dobândite în cadrul studiilor de doctorat ca urmare a    
scrierii și publicării de articole dar și a redactării tezei de doctorat; 
-Bune abilități de analiză și coordonare dobândite în urma experienței de analist 
financiar; 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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-Abilități organizatorice: experiențe în organizarea de  conferințe internaționale 
(CAFEE, 2017; CAFEE, 2018) dar și în cadrul funcției de conducere din cadrul 
departamentului de Resurse umane, ASEAM. 
- Abilități de lucru în echipă obținute în perioada studiilor și în urma experienței 
de analist financiar; 

competențe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 

O cunoaștere avansată a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

Informații 
suplimentare 

Activitate științifică 

 
Alte competențe: 
 

 2018, Reviewer articole în cadrul jurnalului Critical Reviews in Food Science and Nutrition, USA 
 2018, Membru în comitetul de organizare a conferinței „Competitivitatea sectorului agroalimentar și a 

economiei rurale”- CAFEE, ASE București 
 2017, Membru în comitetul de organizare a conferinței „Competitivitatea sectorului agroalimentar și a 

mediului”- CAFEE, ASE București  
 2016-prezent - Membru în echipa de organizare și în cadrul echipei de editori colecții Probleme de 

politică agrară, coordonatori Prof.univ.dr. Nicolae Istudor și Prof.univ.dr. Gabriel Popescu,  editura ASE, 
București, România. 

 Membru în comisia de admitere în cadrul programului de Masterat al Facultății de Economie 
Agroalimentară și  a Mediului, sesiunea 2015; 

 Coordonator Departament Resurse Umane ASEAM, 2014-2016; 
 Membru în echipa de organizare International Wine Contest Bucharest (IWCB), 22-25 mai 2014; 
 Membru în echipa de organizare ”Conferința Regională pentru Europa Food and Agriculture 

Organization FAO”, 29 martie - 5 aprilie 2014; 
 

Activitate științifică, din care: 
Studii şi articole publicate: 13 
Capitol în carte:   1 
Înregistrare în baze de date internaționale:   

 Google Scholar 
 Thomson Reuters 
 Quality – Access to Success – Calitatea  
 Social Science Research Network  


