
                           
INFORMAŢII 

PERSONALE 
 Babeanu Narcisa Elena 

   

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  

2008–Prezent  Profesor  universitar 

USAMV din Bucureşti, Facultatea de Biotehnologii  

 Titular discipline: Ecologie şi protecţia mediului, Legislaţie biotehnologică şi bioetică, 

Tehnică experimentală; Plante medicinale, Înființarea afacerilor în biotehnologii, Legislatie 

(Horticultura) 

 Activităţi de cercetare în domeniul biotehnologiilor agricole și agronomie. Domenii de 

interes: obținerea de bioproduse cu aplicare în domeniul farmaceutic, obţinerea de 

bioproduse cu activitate de biostimulare și biofertilizare, fundamentarea şi elaborarea 

sistemului de agricultură durabilă 

 Conducere lucrări de licenţă şi disertaţie; 

 Membru Comisie calitate –USAMVB, Presedinte Comisie calitate Facultatea de 

Biotehnologii 

 Membru în Comisii de licenţă, disertație, admitere facultate, ocuparea posturilor vacante, 

 Evaluator proiecte cercetare 

 

2011–Prezent  Conducător doctorat domeniul Biotehnologii 

USAMV din Bucureşti, Facultatea de Biotehnologii  

 Îndrumare doctoranzi, participare comisii de îndrumare, participare comisii de susținere 

teza de doctorat 

2001–2008 Conferențiar 

USAMV din București, Facultatea de Biotehnologii  

 Titular discipline: Ecologie şi protecţia mediului, Legislaţie biotehnologica, Tehnică 

experimentală; Biotehnologii de tratare a apelor si biofiltre, Legislatie de mediu 

 Activităţi de cercetare în domeniul agronomic şi al biotehnologiilor agricole 

 Conducere lucrări de licenţă şi disertaţie; 

 Membru în Comisii de licenţă, disertaţie, admitere în facultate, ocupare a posturilor 

vacante, expert evaluator proiecte 

1996–2000 Şef lucrări 

USAMV din București,  Facultatea de Agricultură - Facultatea de Biotehnologii  

 Titular discipline: Ecologie şi protecţia mediului, Legislaţie biotehnologică, Tehnică 

experimentală;  

 Activităţi de cercetare în domeniul agronomic şi al biotehnologiilor agricole 

1991–1996 Asistent universitar 

USAMV din București, Facultatea de Agricultură  

 Lucrări practice: Ecologie şi protecţia mediului, Agrotehnică, Tehnică experimentală;  

 Activităţi de cercetare în domeniul agronomic 

1990–1991 Asistent cercetare 

Institutul de Cercetare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti  

 Cercetare în domeniul combaterii buruienilor 

 Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare 

1987–1990 Inginer horticol 

AESCL Ciorani –Prahova,   



EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

COMPETENŢE PERSONALE 

 

 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE  
 

Şef fermă legumicolă+ Producţie 

1994–1999 Diploma de licenţă în drept Nivelul 6 CEC  

 Universitatea Ecologică Bucureşti/ Academia de Poliţie Bucureşti – Facultatea de Drept 

 Drept civil, Drept penal, Procedură civilă, Procedură penală, Dreptul mediului, Drept 

administrativ, Drept comercial, Dreptul proprietății intelectuale. 

1993–1997 Doctor in agronomie Nivelul 8 CEC 

USAMV București,  

1984–1987 Diploma Inginer, specializarea Horticultura Nivelul 6 CEC  

 Institutul Agronomic ,,Nicolae Bălcescu,, Bucureşti/ Facultatea de Agronomie, 

specializarea Horticultură, București (România)  

 Discipline pregătire generală – biologie, chimie, fizică şi agrometeorologie, statistică; 

Discipline de specialitate – agrofitotehnie, pomicultură, legumicultură, floricultură, viticultură şi 

vinificaţie. 

Limba maternă română  

Alte limbi străine cunoscute 

ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

franceză B2 B2 B2 B2 B2 

engleză B2 B2 B2 B2 B2 

 

Competenţe de comunicare 

 

Spirit de echipă, capacitate de adaptare la diferite medii, capacitate de comunicare, 

adaptare lucru in mediu multicultural – obţinute în context profesional (producţie, 

cercetare, învăţământ) 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale 

Spirit organizatoric; leadership (şef fermă, şef colectiv, prodecan), experienţă în 

management de proiect (coordonator/responsabil proiecte cercetare). 

Competenţe dobândite la locul 

de muncă 

 Bună cunoaștere a proceselor de control ale calităţii (formare profesională) 

Competenţă digitală 

AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 
Comunicare 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea 

de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

independent 

Permis de conducere  B 

Afilieri ISTRO (International Tillage Research Organization) cu sediul în Danemarca, din anul 1993; 

SRSCB (Societatea Română pentru Studiul şi Combaterea Buruienilor), din anul 1993; 

EWRS (European Weed Research Science), din anul 1994; 

SNRSS (Societatea Naţională Română pentru Studiul Solului), din anul 1995; 

Societatea Naţională de Istorie şi Retrologie Agrară, cu sediul în Bucureşti, din anul 1995; 

ESSC (Societatea Europeană pentru Conservarea Solului), din anul 1997; 

Societatea Română de Bioinginerie şi Biotehnologie, SRBB,din anul 2007. 

 

 



 

Mai 2022                     

Funcții 

administrative 

Prodecan activitate didactica si probleme studentesti: 2013-prezent; 

Şef colectiv Științe biologice: 2004-2011; 

Director master:,,Biotehnologii în protecţia mediului,, 2008- 2020 

Director master Biotehnologii in industria farmaceutica -2020- prezent 

  

Specializări şi 

calificări 

 

 

2021- Certificat de formare, seria R6.1, nr. 11 din 14.06.2021, Imbunatatirea politicilor publice 

in invatamantul superior si cresterea calitatii reglementarilor prin actualizarea standardelor de 

calitate - QAFIN  

2020 - Certificat de absolvire - Utilizarea de platforme educationale in invatamantul superior, 

instrumente TIC si metode de predare si evaluare on line. Seria MAR 00 3874, 4MARE 

Eliusium SRL, USAMV B, sept-oct. 2020 

2020 - Certificat participare - cursuri Etica si integritate academica si Psihopedagogie, 

USAMVB 

2017 – Certificat participare - Curs programare aplicat Moodle, 23.10-10.11.2017, eLearning 

and software SRL, Partener Moodle autorizat pentru Romania 

2015 - Certificat /formare privind utilizarea platformei informatice ACAD-INOV- UPB 

București;  

2015 - Elaborarea de indicatori de evaluare a calităţii şi compatibilizare la nivel de sistem, 

Qualitis, ARACIS - atelier schimb experiență şi cunoaștere – certificat participare 

2011 - Cursuri postuniversitare ,,Managementul educației la distanta,, USAMV București; 

2011 - Management universitar, curs postuniversitar, ASE București;  

2010 - Curs Managementul calității USAMV București; 

2007- Specializare postuniversitara, Monitorizarea şi implementarea directivei nitraţilor/ 

Certificat de absolvire seria E nr. 0020202 USAMV, Bucureşti;  

2006 - Auditor de mediu – Certificat de absolvire seria B. Nr. 0044470, Floyd AD&C; 2006 - 

Curs intensiv ,,Dreptul proprietăţii intelectuale /Certificat de absolvire, Oficiul Zonal Universitar 

pentru Consultanta Agricolă în colaborare cu OSIM Bucureşti;  

2004 - Specializare postuniversitară ,, Improvement of Skills and Competences for Trainers in 

the Field of Sustainable Development,,Deutsche Energie Consult Inginieurgesellschaft mbH, 

Frankfurt, Germany;  

2001 - Curs perfecţionare – Formation de formateurs ,,Ingenerie et pedagogie de la formation a 

distance, organisation, conception/ atestat, Formator învăţământ deschis la distanţă, Universite 

des Sciences et Technologies de Lille – USAMV Bucureşti;  

1997 - Stagiu de specializare/perfecţionare TEMPUS ,,Conservarea solului şi păstrarea 

biodiversităţii" Protecţia mediului în agricultură, evaluarea biodiversităţii, Universitatea Evora, 

Portugalia;  

1994 - Curs perfecţionare – Studiul biologiei şi ecologiei buruienilor/certificat absolvire Eastern 

European Weed Scince (EWRS) 


