
  
 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GIURGIU (TELERU) CLAUDIA 

Adresă Str. Cremeniţa, nr. 2, bl. A, sc. A, et.1, ap. 8 

Telefon   0724.823.433   

E-mail claudiamihaela.giurgiu@gmail.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 26.11.1981 
  

Sex Femeiesc 
  

Experienţa profesională 
 

Perioada 2010 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef cabinet 

Activităţi şi responsabilităţi principale Primirea, inregistrarea, repartizarea şi expedierea corespondenţei Cabinetului Consilierului de Conturi, 
Tinerea evidentei documentelor de lucru ale Cabinetului, Documentarea legislativă şi procedurală, 
Asigurarea relaţiilor cu direcţiile departamentului, Asigurarea  activităţii de secretariat pentru 
Departament. 

Numele şi adresa angajatorului Curtea de Conturi a României – Str. Lev Tolstoi, Nr. 22-24, Sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Secretariat  

Perioada 2006-2010 

Funcţia sau postul ocupat Consilier asistent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Acordarea de Consultanţă Agricolă, Pregatirea profesională, Derularea de fonduri structurale, Resurse 
umane, Organizarea şi participare seminarii / simpozioane / mese rotunde / conferinţe / dezbateri 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, Str. 
Doamnei, Nr. 17-19, Sector 3, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă agricolă, Resurse Umane 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 2007 – prezent  

Calificarea / diploma obţinută Doctorand – Management şi marketing în agricultură  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing, Dezvoltare rurală, Agroturism 
(Teză doctorat: Tehnici de Marketing  în Dezvoltarea Rurală. Studiu de caz – Zona Călăţele, jud. Cluj)   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca 
Facultatea de Agricultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Master – Ameliorarea şi controlul calităţii seminţelor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ameliorarea plantelor, Fitotehnie, Cultura leguminoaselor / Certificare şi control seminţe, operaţiuni de 
control şi verificare în principalele faze ale procesului de multiplicare, condiţionare,  ambalare, 
etichetare şi sigilare care confirmă faptul că produsele, procedeele şi serviciile sunt conforme cu 
regulile şi normele tehnice specifice.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca 
Facultatea de Agricultură 



  
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

Perioada 2000-2005 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management, Contabilitate, Marketing, Pomicultură, Viticultură, Irigarea culturilor, Imbunatatiri 
funciare, Pedologie, Dezvoltare rurală, Pratologie, Fitotehnie, Mecanizare, Turism rural, Agroturism / 
Întocmire şi redactare planuri de afaceri pentru proiecte de dezvoltare în agricultură şi dezvoltare 
rurală, Specialist în agronomie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca  
Facultatea de Agricultură Secţia Agromontanologie şi Turism Rural 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Superior 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca 
Facultatea de Agricultură 

Perioada Ianuarie 2001 – Iunie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent modulul psihopedagogic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie, Psihologie, Consiliere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic din cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si 
Medicina Veterinara Cluj-Napoca 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Calificare pedagogică  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 



  
 

                           Alte menţiuni, 
 (Stagii de pegătire) 

  2003 – Franţa (Bretagne) – efectuarea unui schimb de experienţă în vederea aprofundării noţiunilor de 
agricultură intensivă şi a practicării turismului rural şi agroturismului în zonă. 

   2007 – curs de pregătire profesională prin proiectul „Modernizarea Sistemului de Cunoaştere şi 
Informare Agricolă” (MAKIS) care dezvoltă trei componente prioritare în domeniul integrării 
europene, respectiv siguranţa alimentară, cercetarea agricolă şi sistemul de informare şi extensie – 
Bucureşti, România. 

   2008 – curs de pregătire profesională „Drept comunitar şi integrare europeană” organizat de 
Institutul Naţional de Administraţie INA – Predeal, Pârâul Rece 

   2009 – curs de pregătire profesională prin proiectul „Modernizarea Sistemului de Cunoaştere şi 
Informare Agricolă” (MAKIS), urmărind pregătirea în domenii precum: producţia, procesarea, 
marketingul în agricultură, structura organizatorică a agriculturii în Danemarca, servicii de consultanţă 
agricolă europene, adaptarea fermierilor la politicile comune ale Comunităţii Europene, regulamente şi 
condiţii de respectarea mediului – Academia de Agricultură Grindsted, Danemarca. 

   2009  Membră a Grupului de lucru FAS constituit la nivelul MADR (Sistemul de Consultanţă pentru 
fermieri)   

   2009 Membră a Grupului de lucru ecocondiţionalitate şi bune practici agricole MADR 
                                                                                                                                         
   2010 – Şcoala Banilor Europeni – certificare Knowledge Management Specialist (Specialist in 
Managementul Cunoaşterii) platforma „EU-RO CLEARING FUNDS” 
   2010 – cursul „De la informatie la parteneriat” – Formare pentru întărirea capacităţii de monitorizare şi 
participare la procesul decizional, ID 21133 – Proiect cofinantat din Fondul Social European prin 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Institutul Român de Training 
 

Conferinţe, seminarii, simpozioane, festivaluri 
• Septembrie 2006 – Seminar “De ce Agricultura ecologica?” din cadrul festivalului  

“TurdaFest” Turda, judeţul Cluj 
• Octombrie 2007 – Seminarul Naţional cu tema „Îmbunătăţirea Serviciilor Publice de 

Consultanţă Agricolă” – prevăzut în cadrul Proiectului MAKIS, Componenta Cb – Bucureşti  
• Aprilie 2008 – Conferinţa „Măsuri Prioritare ale Planului Naţional de Dezvoltare Rurală”, 

Bucureşti 
• Iulie 2009 – Conferinţa Naţională “Prezentarea rezultatelor programelor de instruire a 

consultanţilor agricoli, inspectorilor în siguranţa alimentelor şi cercetătorilor din
agricultură din cadrul Centrelor de Pregătire şi Informare (CPI), finanţate prin proiectul 
MAKIS, Bucureşti 

• Iulie 2009 – Conferinţa “Prezentarea rezultatelor programului de sprijin al Birourilor 
Integrate de Consultanţă Agricolă din cadrul reţelei publice ANCA/OJCA/CLCA, finanţat 
prin proiectul MAKIS – Bucureşti 

• Septembrie 2009 – Seminar “Agroturism si produse traditionale” – Buzău 
• 2010 – Conferinţa “Dezvoltarea industriei agro-alimentare – o soluţie pentru economia 

românească”, organizată de Ziarul Financiar. 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   B1  B2  B1  B1  B1 

Limba engleză   A2  A2  A1  A1  A2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Aptitudini de comunicare, sociabilitate, carismă, inteligenţă, spririt de echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de a lua decizii, seriozitate, capacitatea de analiza şi sinteză, bun coordonator, spirit 
organizatoric, capacitatea de a rezolva probleme, iniţiativă 

  



  
 

Competenţe şi aptitudini tehnice Spirit de observaţie, capacitatea de a lucra atât independent, cât şi în echipă, capacitate de consiliere, 
adaptabilitate, capacitatea de îndrumare 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare PC (Word, Excel, Outlook, Power Point, Internet) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Tradiţie şi folclor 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare    Referinţe disponibile la cerere. 
  

  

 


