
 
 

 

Informatii personale BIANCA-VASILICA BELDEAN (TĂTAR) 

 

 

Experiență profesională 

 

04.10.2013-01.02.2015 

 

 

 

Inginer în industria alimentară 

SC. GLOBAL DISTRIBUTION GROUP.SRL 

Dej, Jud. Cluj 

www.tarina-lactate.ro 

• Recepție calitativă și cantitativă a laptelui; 

• Efectuarea analizelor fizico-chimice ale laptelui; 

• Monitorizare temperatură, stocuri lapte; 

• Contabilitate primară; 

• Responsabil pentru implementarea procedurilor 

HACCP; 

• Responsabil  cu efectuarea rutelor de colectare a 

laptelui pentru conducătorii auto; 

• Responsabil pentru monitorizarea și calibrarea 

aparaturii de laborator; 

• Responsabil pentru prepararea soluţiilor CIP; 

• Monitorizarea igienei tancurilor de depozitare a 

laptelui si cisternelor de lapte. 

 

17.04.2015- 05.05.2019 Manager în activitatea de turism 

SC.ZET CORPORATION. SRL 

Cojocna, Jud. Cluj 

www.salt-resort.ro 

• Elaborarea  strategiilor de dezvoltare a serviciilor 

hotelului; 

• Promovarea imaginii hotelului prin organizarea și 

coordonarea unor activități de marketing și 

publicitate; 

• Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul 

tuturor activităților din unitate; 

• Angajarea, evaluarea și asigurarea respectării 

personalulului regulilor hotelului, precum și modul 

de fidelizare al clienților; 

• Legătură directă cu furnizorii produselor și 

serviciilor și verificarea  standardelor de calitate 

impuse; 

• Asigurarea unui flux operațional eficient la nivelul  

activităților care se desfășoară în unitate; 

 • Contabilitate primară; 

• Inventar. 

  

http://www.salt-resort.ro/


 

12.05.2019- Prezent  

Consilier asistent 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 

Dej, jud.Cluj 

www.apia.org.ro 

• Informarea fermierilor privind drepturile şi 

obligaţiile pe care le au, ce decurg din aplicarea 

Politicii Agricole Comune în general şi 

acordarea măsurilor de sprijin pe suprafaţă și a 

măsurilor de dezvoltare rurala delegate, 

finanţate din fonduri europene sau naţionale; 

• Instrumentarea  cererilor unice de plată şi 

verificarea formală şi administrativă a acestora  

în concordanţă cu procedurile; 

• Propunere pentru recuperare sume necuvenite 

pentru masurile de dezvoltare rurala delegate; 

• Soluţionarea cazurile de conform procedurilor 

pentru masurile pe suprafață și pentru 

masurile de dezvoltare rurala delegate; 

• Aplicarea prevederilor instrucțiunilor de 

administrare și control pentru masurile de 

sprijin pe suprafață și masurile de dezvoltare 

rurala delegate; 

• Aplicarea prevederile acordului cadru incheiat de 

APIA cu AFIR in vederea gestionarii corecete a 

masurilor de dezvoltare rurală; 

• Aplicarea prevederilor protocoalelor de colaborare 

încheiate de APIA cu alte instituții în vederea 

asigurarii bunei funcționări privind acordarea 

plaților pentru masurile de dezvoltare rurală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educație și formare 

 

Perioada 

 

 

Instituția de învățămant 

 

 

Perioada 

2012-2014 

Diplomă de master  

Siguranță  Alimentară  și  Protecția Consumatorului 

Facultatea de Stiința și Tehnologia  

Alimentelor,Universitatea de Știinte Agricole și Medicină 

Veterinară, Cluj-Napoca . 

2008-2012 

 Diplomă de liceență- INGINER 

Instituția de învățămant Facultatea de Agricultură, Universitatea de Știinte 

Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. 

 

Traininguri și alte cursuri 

 

 

Curs de  Auditor Intern pentru Sistemul de Siguranta a 

Alimentului conform Standardului SR EN ISO 22000:2005 

si SR EN ISO 19011:2003,Simtex-Organism de Certificare, 

Cluj-Napoca 2011. 

Perioada 

 

Instituția de invătământ 

2004-2008 

Diplomă de bacalaureat 

Colegiul Național Andrei Mureșanu, Dej 

 

Aptitudini și competențe 

personale 

 

Limba materna  Romană 

 

Limbi străine cunoscute Limba Citit Vorbit Scris 

Engleza Avansat Avansat Avansat 

Franceza Mediu Mediu Mediu 

Spaniola Mediu Mediu Mediu 
 

Competențe și aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

 

Microsoft office nivel avansat, SAI, MACROS 

 

Alte competențe și aptitudini 

 

 

 

 

 

Permis de conducere 

Abilitati excelente de comunicare, capacitate deosebita de 

relaționare interumană, aptitudini de planificare, 

organizare și control al activității. 

Rezistentă la stres, persoană energică, persoană 

meticuloasă,  prudentă la locul de munca. 

 

CATEGORIA B 

 

 

 

 

 


