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Informaţii personale  

Nume / Prenume Terez Zarug 

Adresă Str. Petrila, nr. 3, sector 1, Bucuresti, ROMANIA 

Telefon 0740.867.091   

E-mail terez. zarug@avicolabucuresti.ro 

Data naşterii 23 Octombrie 1972 

Sex 

 

                                                         Studii 

Feminin 

 

1992 - 1997 - Universitatea de Stiinte Agronomice din Bucuresti 

                       Facultatea de Zootehnie - Licenta in specializarea Inginer Zootehnist  

1997 - 1999 - Master in Zootehnie - Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina 

                      Veterinara Bucuresti 

2005 - 2014 - Doctorat in Zootehnie - Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina  

                      Veterinara Bucuresti 

 

Experienţa profesională 

 
 

 

                                                     Perioada  2007 - prezent 

                          Funcţia sau postul ocupat 

                 

                 Numele şi adresa angajatorului 

    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

        

         Activităţi şi responsabilităţi principale 

Director General Avicola Bucuresti SA  

 

Avicola Bucuresti S.A., Splaiul Unirii, nr. 16, et 3, cam. 310, sector 4, Bucuresti  

Companie avicola romaneasca specializata in selectia, cresterea si hibridarea gainilor ouatoare si  

productia de oua  

Asigura managementul societatii In vederea indeplinirii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al  

societatii, in limitele obiectului de activitate, cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege,  

de actul constitutiv cat si in conformitate cu obiectivele stabilite de adunarea generala a actionarilor si  

consiliul de administratie.  

Stabilerea obiectivelor specifice pentru fiecare departament, supervizarea şi oferirea suportului pentru 
implementarea planurilor, politicilor şi procedurilor 

Reprezentarea companiei în cadrul întâlnirilor la nivel înalt, cu autorităţile, grupurile de afaceri şi 
potenţialii parteneri;* 
Informarea permanentă cu privire la noile reglementări ce privesc activitatea companiei, făcând 
modificările necesare, fiind responsabil pentru eficientizarea activităţii şi creşterii profitului; 
Analiza şi monitorizarea rapoartelor financiare din punctul de vedere al conformităţii cu planul de 
business elaborat iniţial; 
Identificarea si stabilirea de relatii cu alte companii, cu clienti nationali si internatonali, prin diverse  

metode de colaborare asigurand frecventa contactelor reciproce conform potentialului specific  

Stabilirea de relatii comerciale cu alte companii de profil autohtone sau internationale cat si cu clien\ii  

relevanti in domeniu  

Identificarea liderilor pietei specifice. Dezvoltarea si mentinerea relatiilor cu acestia pentru constituirea  

unei retele de ferme necesara promovarii efieiente a produselor companiei  

Asigurarea un feedback real intre sectorul de producte si sectorul comercial  

Implementarea strategiilor de marketing propuse si analiza ratei de succes a strategiilor aplicate.  

Colectarea permanenta de informatii cu privire la concurenti, dinamica pietei, viziunea marilor retele de  

magazine in scopul extinderii si consolidarii pozitiei de piata a companiei  

 

 

 

 

Supravegherea menţinerii în condiţii bune a bunurilor şi utilităţilor companiei 

mailto:zarug@avicolabucuresti.ro


                                                     Perioada 2005-2007 

                          Funcţia sau postul ocupat 

                 Numele şi adresa angajatorului 

    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

        

         Activităţi şi responsabilităţi principale 

Director comercial  

DROSERA SRL, str. Mihail Sadoveanu, nr. 16, Mireurea Ciuc, jud. Harghita  

importator si distribuitor direct si exclusiv al produselor firmei GARAFARM Ungaria , respectiv seminte de 

legume si flori pentru gradinarit  

Rezolvarea problemelor contractuale si comerciale ale firmei,  

Colaborarea directa cu diferite retele de companii nationale, 

Identificarea ariilor de activitate neconforme, instruirea, examinarea si revizuirea fluxurilor operationale, 

asigurand claritatea riscurilor si aspectelor financiare pentru toate partile, 

Gestionarea operatiilor zilnice; 

Identificarea si stabilirea de relatii cu alte companii 

 

 

                                                     Perioada 2004 - 2005 

                          Funcţia sau postul ocupat                 

                 Numele şi adresa angajatorului 

    Tipul activităţii sau sectorul de activitate        

         Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

                                                    Perioada 

                         Funcţia sau postul ocupat                 

                 Numele şi adresa angajatorului 

    Tipul activităţii sau sectorul de activitate        

         Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 

                                                    Perioada 

                         Funcţia sau postul ocupat                 

                 Numele şi adresa angajatorului 

    Tipul activităţii sau sectorul de activitate        

         Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 

                                                    Perioada 

                         Funcţia sau postul ocupat                 

                 Numele şi adresa angajatorului 

    Tipul activităţii sau sectorul de activitate        

         Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Sef Departament Marketing 

Avicola Tartasesti SA, str. Bucuresti - Pitesti, Tartasesti, Dambovita 

Companie avicola  

Coordonarea personalului si a activitatii de livrare a puilor Hybro  

Asigurarea asistentei tehnice pentru partenerii companiei  

 

2001-2002 

Sef de Ferma 

Institutul de Cercetare si Productie pentru Pasari si Animale Mici (I.C.C.P.A.M.) Balotesti  

Institut de cercetare specializat in selectia, cresterea si hibridarea pasarilor si a animalelor mici 

Perioada de instruire si efectuare de masuratori exacte in scopul inregistrarii performantelor productive  

(cantitative si calitative) ale liniilor pure cat si performantelor individuale  

 

 

1998-2001 

Cercetator stagiar 

Institutul de Cercetare si Productie pentru Pasari si Animale Mici (I.C.C.P.A.M.) Balotesti  

Institut de cercetare specializat in selectia, cresterea si hibridarea pasarilor si a animalelor mici 

Selectia puilor din rasa Leghorn ,structurata in linii de hibrizi specializati in producta de oua de  

consum  

 

 

1997-1998 

Inginer Zootehnist  

Institutul de Cercetare si Productie pentru Pasari si Animale Mici (I.C.C.P.A.M.) Balotesti  

Institut de cercetare specializat in selectia, cresterea si hibridarea pasarilor si a animalelor mici 

Coordonarea activitatii de productie 

  

Limba materna  Maghiara, Romana 

Limbi străine Engleza  

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Maghiara  Excelent Excelent Excelent 

Romana  Excelent Excelent Excelent 

Engleza  Excelent Excelent Excelent 

 

 

 

 

 

 



Competenţe şi aptitudini organizatorice 

si tehnice  

Proiectarea si dezvoltarea fluxurilor tehnologice in fermele de linii pure, reproducere rase grele, gaini oua 

consum si pui de carne; 

 Cunoasterea metodelor de calcul a productiei in fermele de linii pure, reproducere rase usoare gaini oua 

consum si pui de carne  

 Cunoasterea nutritiei pasarilor.  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

Microsoft Office, WinMENTOR , GENIUS 

Informaţii suplimentare   Participari la diferite proiecte de cercetare   

  2008 „Optimizarea factorilor nutritionali pentru obtinerea oului de consum imbogatit in acizi grasi  

  polinesaturati, Omega3, aliment functional nou pentru piata romaneasca”.  

  2009 -2011 „Obtinerea si promovarea unor alimente imbogatite cu seleniu produse noi pe piata  

  romaneasca (oua cu seleniu)” 

  2011 EUREKA - Procesarea cojilor de oua si producerea oualelor cu proprietati alimentare  

  functionale.  

  2009 Promovarea inovatiei in agricultura si industria alimentara  

  2013 Obtinerea oului de consum cu continut redus de colesterol  

 

  

2014                                                                                  Doctor Inginer Terez Zarug  

 


