
Informaţii personale  

Nume / Prenume POGURSCHI Gh. Elena Narcisa  

Adresă(e) B-dul Mărăşti, nr. 59, Sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 032451 

Telefon(oane) 021 318 25 61   

Fax(uri) 021 318 28 15 

E-mail(uri) elena.pogurschi@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 23.09.1976 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional  

Universitatea de Şţiinţe agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti 
 Șef lucrări dr. – Facultatea de Zootehnie 

Experienţa profesională  

Perioada 2007 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare: 
Nutriția și alimentația animalelor; Cotrolul calității nutrețurilor; Catering; Activități de 
documentare și cercetare; Biochimia alimentelor și principiile alimentației. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 
59, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Pregătirea  şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ  şi educativ de la Facultatea 
de Zootehnie, programele de studii de licenţă: „Zootehnie”,  „Tehnologia Prelucrării 
Produselor Agricole”. 
Pregătirea  şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ  şi educativ de la Facultatea 
de Management în Agroturism, program de studii de licență, specializarea  „Inginerie și 
Management în Alimentație Publică și Agroturism″. 

Perioada 2004– 2007 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare: Nutriția și alimentația animalelor; Cotrolul calității 
nutrețurilor; Catering, Nutriție și alimentație. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 
59, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Pregătirea  şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ  şi educativ de la Facultatea 
de Zootehnie, specializările: „Zootehnie”,  „Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole”    
Pregătirea  şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ  şi educativ de la Facultatea 
de Medicină Veterinară, specializărea: „Medicină Veterinară”. 

Perioada 2001-2004   

Funcţia sau postul ocupat Preparator  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare: Nutriția și alimentația animalelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 
59, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Pregătirea  şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ  şi educativ de la Facultatea 
de Zootehnie, specializarea „Zootehnie”. 

Educaţie şi formare  

Perioada 2016 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Manager al sistemelor de managementul calitatii 

Discipline principale studiate / 
Competenţe profesionale dobândite 

Managementul calitatii, Sisteme de management in calitate 



Numele şi tipul instituţiei de învătământ 
/furnizorului de formare 

S.C. Cerind S.A.,Autoritatea Nationala pentru calificari 

Perioada 
 
 

2016 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master/Specializarea/Nutritie si Siguranta Alimentara 

Discipline principale studiate / 
Competenţe profesionale dobândite 

Psihologia comportamentului alimentar/Evaluarea dietetica si Nutritionala/Managementul 
sigurantei alimentare/Legislatie alimentara/Antropologie alimentara/Bioetica 
Nutritionala/Terapie nutritionala in patologie 

Numele şi tipul instituţiei de învătământ 
/furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internationala                                             

5 

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - „Manager Inovare" 

Discipline principale studiate / 
Competenţe profesionale dobândite 

Elaborarea strategiei de inovare a unei firme,Implementarea planului de realizare a 
strategiei de inovare a unei firme,Coordonarea culegerii de idei creative, Evaluarea 
procesului de inovare, Asigurarea continuității procesului de inovare 

Numele şi tipul instituţiei de învătământ 
/furnizorului de formare 

S.C. ȘtefManagementConsulting S.R.L 

Perioada 2012-2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Completion – „Programming for infant and Young Child Feeding” 

Discipline principale studiate / 
Competenţe profesionale dobândite 

Bazele subnutriției, Principii de baza în alimentația copiilor, Principiile de bază ale 
alimentației complementare la copii 

Numele şi tipul instituţiei de învătământ 
/furnizorului de formare 

Cornell University/Division of Nutritional Sciences 

Perioada 2002-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor-Domeniul Zootehnie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Nutriția și alimentația animalelor, Tehnică Experimentală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 
59, sector 1 

Nivelul în clasificarea naţională sau   
                                         internaţională 

6 

Perioada 2001-2002 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – „Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic" 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie școlară, Pedagogie Școlară, Metodica predării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 

59, sector 1 

Perioada 2001-2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă  de master/Specializarea/ „Sisteme Durabile în Producția Animală” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Strategii privind nutriția ecologică a animalelor, Filiera laptelui, Filiera cărnii, Filiera avicola, 
Managementul resurselor zootehnice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 

59, sector 1 



Nivelul în clasificarea naţională sau   
                                         internaţională 

5 

Perioada 1998-2001 

Calificarea / diploma obţinută  Inginer/Diploma - „Zootehnie” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline fundamentale: Biochimie, Anatomie, Fiziologie animală, Genetică animală, 
Microbiologie; 
Discipline de domeniu: Ameliorarea animalelor, Nutriţia animalelor; Reproducţia 
animalelor, Patologie; animală, Management, Marketing; 
Discipline de specialitate: Tehnologii de creştere a animalelor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 

59, sector 1 

Nivelul în clasificarea naţională sau   
                                         internaţională 

5 

Perioada 1995-1998 

Calificarea / diploma obţinută Subinginer/Diplomă de absolvire-„Creșterea Animalelor Mici” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologii de creștere a animalelor mici 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 

59, sector 1 

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 Exprimar
e scrisă 

Limba engleză  

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 

Utiliz
ator 

indep
ende

nt 

Limba italiană  

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 

elementar 
B2 

Utiliz
ator 
elem
entar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare excelentă; 
Capacitate de realaționare și spirit de echipă; 
Capacitate de adaptare la medii multiculturale; 
Capacitate de anticipare și adaptare la schimbări; 
Capacitate de asumare a riscului; 
Rezistență la stress; 
Capacitate de asimilare de noi cunoștințe; 
Capacitate de evaluare și sinteză a informațiilor. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Gândire strategică, analitică și conceptuală; 
Gestionare eficientă a timpului; 
Proiectarea și gestionarea bugetelor; 



Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoaşterea tehnologiilor de creştere şi exploatare a animalelor; 
Gestionarea eficientă a proceselor de inovare într-o firmă; 
Gestionarea eficientă a resurselor într-o firmă; 
Cunoaşterea instrumentelor necesare întocmirii ghidului de bune practici și igienă într-o 
firmă de catering; 
Cunoașterea instrumentelor necesare pentru întocmirea planului de afaceri al unei firme de 
catering; 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Word 
Microsoft Excel 
Microsoft Access 
Microsoft PowerPoint  
Competenţe respective au fost dobândite pe parcursul formării profesionale. 

Permis(e) de conducere Categori B/din anul 2001 

Informaţii suplimentare 
 

                                                                            

Membru în organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la organizaţii din 
domeniul educaţiei şi cercetării: 
Membru al The World's Poultry Science Association (2006-prezent) 
Membru al Societăţii Române de Zootehnie (2001 – prezent); 
Membru fondator al Asociației Nutriționiștilor din România (2004 – prezent). 
Membru al Federației Oierilor montani din Romania (2015-prezent).  
Membru al Asociaţiei Fermierilor şi Procesatorilor din România (2015-prezent) 

Activităţi de evaluare şi expertiză 
(redactor, membru în comitetul de 
redacţie, referent, expert, etc.)  

Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 
- revista „Scientific papers, series D, Animal Science”, vol. LIX; 
- revista „AgroLife Scientific Journal”, ISSN 2285-5718; 

                                         Alte activitati 
Vizită de studii Republica Populară Chineză 25.05-02.06.2009 (Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice din Beijing, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice – Hebei, Institutul de 
Resurse Agricole şi Protecţia Mediului – Shijiazhuang, Institutul de Fiziologie, Genetică şi 
Cercetări Microbiologice – Shijiazhuang) 

         Membru în Senatul U.S.A.M.V.B.(2016-prezent); 
PaP  Participare la Salonul International de Nutritie si Suplimente alimentare 2016; 

Nutraceutica; 14 
        16.02.2016, ROMEXPO; 
- Pa  Participare la Seminarul Riscuri si oportunitati:concepte comune ale standardelor de 

calitate si siguranta in industria alimentara; TUV Austria Romania; 26.02.2016; 

                                             Anexă           
                                  Lucrări ştiinţifice  
                                 reprezentative şi    

                             Contracte de cercetare                                

A. Teza de doctorat; 
B. Cărţi și capitole din cărți publicate: 8; 
C. Lucrări indexate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings: 10 
D. Lucrări indexate BDI: 73 

E.   E.    Lucrări publicate în reviste şi volume de conferințe (neindexate): 24 
F.   F.    Brevete: 0 
G.   G.   Proiecte de cercetare / dezvoltare / inovare pe bază de contract: 16 

  

 


