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Naţionalitate

Română

Data naşterii

12.05.1962

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

29.02.2008 – prezent
Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară Bucureşti
Educaţie - Învăţământ superior

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

01.10.2008 - prezent
Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară Bucureşti
Educaţie - Învăţământ superior

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi

01.10.2003 – 31.09.2008
Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară Bucureşti
Educaţie - Învăţământ superior
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Decan
Coordonarea activităţilor administrative şi profesionale în cadrul Facultaţii de Management,
Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, USAMV București; peste 2700 studenți
în anul universitar 2011-2012, cu trei locații (București și 2 filiale – Slatina și Călărași) cu două
Specializări pentru c iclul I – licență și 4 specializări pentru ciclul II – masterat, î n dom eniul
Inginerie și Managem ent. Facultatea di spune pr intre al tele de 7 săli dotate cu calculatoareși
internet full-time, săli multimedia pentru susținerea cursurilor – recent dotate cu toate utilitățile.

Profesor universitar – Departamentul de Management și Marketing
Pregătirea şi predarea cursurilor și a lucrărilor practice la disciplina “Costuri, Preţuri și T arife”
pentru studenţii Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură
și Dezvoltare
Rurală.
Pregătirea și predarea cursurilor şi a lucrărilor practice la disciplina “Managementul proiectului”
pentru studenţii Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură
și Dezvoltare
Rurală.
Susținerea cursurilor și a proiectului la disciplina ”Planificarea proiectului” în cadrul specializărilor
de master.
Cursuri de Management, Managementul proiectului în programe de formare continuă în cadrul
USAMV București.

Conferenţiar universitar – Catedra Management și Marketing
Pregătirea şi predarea cursurilor și a lucrărilor practice la disciplina “Costuri, Preţuri și T arife”
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responsabilităţi

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

pentru studenţii Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură
și Dezvoltare
Rurală.
Pregătirea și predarea cursurilor şi a lucrărilor practice la disciplina “Managementul proiectului”
pentru studenţii Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură
și Dezvoltare
Rurală.
Pregătirea și predarea cursurilor, a lucrărilor practice şi a proiectului anual la disciplina
“Managementul exploataţiei agricole” pentru studenţii Facultăţii de Agricultură.
16.11.2005 – 31.07.2007
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Administraţia centrală
Director General - Direcţia Generală pentru Implementarea Politicilor Agricole
Conducerea ac tivităţii curente din c adrul D irecţie G enerale pentru I mplementarea P oliticilor
Agricole cu m ai m ulte di recţii în s ubordine: C ercetare și C alitate, E valuare, P rospectare și
Orientare, Po litici în Sectorul Ve getal, Po litici în Sectorul C reşterii An imalelor, Direcţia
Fitosanitară, Politici pentru Calitatea Seminţelor.
Activitatea în administraţia centrală s-a desfăşurat în paralel cu activitatea principală în educaţie.
01.08.2001 – 15.11.2005
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Bucureşti, Programul – AGRAL
Cercetare – Administraţia cercetării
Director de subprogram
Organizarea și l ansarea c ompetiţiei pentr u pr oiecte de c ercetare în agr icultură, s electarea,
contractarea, m onitorizarea și r aportarea ev oluţiei ac estor pr oiecte. În pr incipal, obi ectul de
cercetare al proiectelor contractate s-a situat în domeniul îmbunătăţirii tehnologiilor de cultură şi
de c reştere a ani malelor pentru sporirea durabilităţii în agricultură, ameliorarea s oiurilor de
plante şi a raselor de ani male, politici a gricole, diversificarea activităţilor agr icole pentr u
asigurarea bi odiversităţii şi securizarea veniturilor fermei, m anagementul fer mei, agr oturism și
dezvoltare rurală.
Acestă activitate s-a desfăşurat în paralel cu activitatea principală în educaţie.

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

01.10.1994 – 01.10.2003
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Bucureşti
Educaţie - Învăţământ superior

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

octombrie 1990 – martie 1994
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Bucureşti
Educaţie - Învăţământ superior

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

octombrie 1987 – octombrie 1990
I.A.S. Toporu
Producţie cereale şi plante tehnice
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Șef de lucrări
Pregătirea și susţinerea cursului, a lucrărilor practice și a pr oiectului de an l a di sciplina
”Management în agricultură” și la disciplina opțională ”Optimizarea tehnologiilor de producție”

Asistent universitar
Pregătirea şi susţinerea lucrărilor practice şi a pr oiectului de an la disciplina de Management în
agricultură

Șef de fermă
Conducerea activităţii dintr-o fermă de 933 ha, c ereale (grâu, por umb, orz) şi pl ante tehni ce
(floarea soarelui, soia, sfecla de zahar) cu 11 mecanizatori, 4 muncitori permanenţi şi 20 - 30 de
muncitori sezonieri.
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STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite

octombrie 2000 – februarie 2005
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Bucureşt i – Departamentul pentru
Învăţământ la Distanţă
Management, M arketing, Gestiunea exploataţiei, Analiza economică, Gestiunea proiectului,
Economie rurală
Inginer diplomat

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite

octombrie 1992 – decembrie 1998
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Bucureşti

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite

octombrie 1994 – septembrie 1995
ENSA Rennes, Franţa

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite

Management, Marketing, Economie rurală
Doctor în agronomie

Economie agroalimentară, Politici Agricole Comunitare, Comerț internațional, Macroeconomie,
Economie publică, Economia dezvoltării, Econometrie, Cercetări operaţionale
Diplome d’ agronomie appr ofondie D AA, S pecializarea Economie, Ştiinţe sociale si umane,
Politici Agricole in Spaţiul European
septembrie 1983 – septembrie 1987
Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu” Bucureşti, azi Universitatea de Ştiinţe Agronomice și
Medicină Veterinară – Bucureşti
Fizică, Chimie, Botanică, Agrochimie, Statistică matematică, Pedologie, Agrotehnică, Fitotehnie,
Fitopatologie, Entomologie, Zootehnie, Genetică, Management, Marketing, Economie rurală
Inginer agronom

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

Dobândite în cursul vieţii şi carierei,
dar care nu sunt recunoscute neapărat
printr-un certificat sau o diplomă.

LIMBA MATERNĂ

ROMÂNĂ

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi

FRANCEZĂ
EXCELENT
FOARTE BINE
EXCELENT

• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi

ENGLEZĂ
FOARTE BINE
BINE
BINE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane
într-un mediu multicultural, ocupaţi o
poziţie în care comunicarea este
importantă sau desfăşuraţi o activitate
în care munca de echipă este esenţială.
(de exemplu cultură, sport, etc.)
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Am făcut parte și fac în continuare parte din mai multe echipe naţionale și internaţionale pentru
realizarea a diferite proiecte:
- Partener în Programul i ntensiv “Les i ndicateurs de l ’agriculture dur able” ( Indicatorii folosiţi în
agricultura durabilă), coordonat de ENSA Rennes, Aprilie 1999;
- Iniţiator, organizator și coordonator al programului intensiv “L’agriculture durable dans les pays
de l’Est” (Agricultura durabilă în ţările de Est), Bucureşti – Proiect interuniversitar pentru studenţi
din 8 ţări eur opene ( cursuri, at eliere de l ucru, vizita l a f erme şi evaluarea dur abilităţii f ermelor
vizitate, cu o durată de 15 zile) – martie – aprilie 2000;
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- Partener în proiectul tip CDA (Curricula Developed Advanced) privind Managementul Calităţii şi
Inovaţiei pe lanţul agr oalimentar, co ordonat de ISA L ille, 2 001-2002, pr oiect fi nalizat c u
organizarea Masterului în managementul calităţii la U.S.A.M.V. Bucureşti, care funcţionează şi
în prezent;
- Am i mplicat uni versitatea c a par tener în proiectul p ilot « CREATION D 'UN SYST EME
INNOVANT D E F ORMATION VI SANT L'EUROPEANISATION D U M ANAGEMENT D E L A
QUALITE » în cadrul programului “Leonardo da V inci”. Am fost inițial director de pr oiect, după
care am făcut parte din echipa de implementare a proiectului. Proiectul a f ost f inalizat pr in
crearea unui centru de management al calităţii la U.S.A.M.V. Bucureşti.
Implicarea în adaptarea legislației românești la prevederile legislației europene în perioada pre și
post aderare. Principalele problematici:
- adaptarea sistemului tarifar românesc pentru produsele agroalimentare (taxele vamale);
- organizarea și implementarea măsurilor de interzicere a cultivării soia R R – cultură
neaprobată în UE, dar aprobată de România din 1999;
- organizarea Sistemului de Inf ormare P țuri
re Agricole din România (colectare, agr egare,
raportare date la Bruxelles);
- implicare în adoptarea legii cercetării;
- implicare în lansarea și funcționarea programului Fermierul.
- Proiecte de cercetare: 1 proiect FP7, 7 PNDII, 4 CEEX., 1 proiect Banca Mondială (vezi anexa)

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZAORICE
De exemplu coordonaţi sau conduceţi
activitatea altor persoane, proiecte şi
gestionaţi bugete; la locul de muncă,
în acţiuni voluntare (de exemplu în
domenii culturale sau sportive) sau la
domiciliu.

În per ioada no iembrie 2005 – iulie 2007 a m oc upat f uncţia de Director gener al î n M inisterul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcţia generală de implementare a politicilor agricole.
Una dintre activităţile importante ale Direcţiei de c ercetare și calitate – componentă a Direcţiei
generale - a fost demararea planului sectorial de cercetare în agricultură, prin care s-au atribuit
către c ontractori institute şi staţiuni de c ercetare di n r eţeaua A .S.A.S., prin c oncurs, teme de
cercetare considerate importante pentru agricultura românească.
În pe rioada august 2001 – noiembrie 2005 am l ucrat ca di rector de s ubprogram în programul
AGRAL din cadrul PNCDI.
Principala activitate a constat în organizarea de competiţii anuale pentru proiectele de cercetare
din agricultură, evaluarea ofer telor de pr oiecte, contractarea şi monitorizarea proiectelor
declarate câştigătoare şi aflate în derulare.
În anii 2001, 2007 și 2008 am făcut parte din grupul de ex perţi care au ev aluat propunerile de
proiecte de c ercetare și pr egătire din cadrul P rogramului B ăncii Mondiale pentr u dez voltarea
agriculturii.
În anii 2004 și 2005 am f ost ex pert ev aluator de pr oiecte în c adrul P rogramului N aţional de
Cercetare Dezvoltare şi a Programului RELANSIN.
Am fost responsabilul ERASMUS la nivelul Universităţii din anul 1997 până în 2005.
În cadrul a cestui program, în fiecare an s-au organizat mobilităţi pentru studiu pentru 10 – 30
studenţi la universităţi partenere din Europa cu un buget de 30000-45000 euro pe an.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

Lucrez în mod curent în Word, Excel și Power point.
Cunoştinţe de navigare pe internet

Utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini, etc.

PERMIS(E) DE CONDUCERE

Categoria A din 2005 şi B din 1987

 Alte specializări :
 Specializări în ţară
- ”Trening în Autorat Științific” – Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală,
26-27.01.2012
- Curs s pecializare ”Formator”, c od C OR 241205, Ministerul Muncii, F amiliei s i Egalității de Șanse & M inisterul
Educatiei, C ercetarii și Tineretului, organizat d e S. C. M S EXPER TMOB S. R.L., Bu cure
ști
– Certificat de abs olvire,
septembrie 2011
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- Curs s pecializare „ Expert ac cesare fondur i s tructurale și de c oeziune europene”, c od C OR 24198, M inisterul
Muncii, F amiliei și Protecției Sociale & M inisterul Ed ucatiei, C ercetarii, Tineretului și Sportului, organizat de S .C.
INTRATEST S.R.L., București Certificat absolvire, noiembrie.2011
- Curs ”Project Management” – Certificate of Completion – București, noiembrie 2011
- Curs postuniversitar formare continuă în specializarea ”Managementul educației la distanță”, Certificat de absolvire
31.03.2011
- Curs ”Management universitar” – Academia de S tudii Economice din București, Certificat de absolvire, noiembrie
2010
- Training c ourse ”Production E conomics I I” (27-31.10.2008, Cluj), Certificate of A ttendance F achhochschule
Weihenstephan, Triesdorf, 5 March 2009;
- Training c ourse ”Farm P lanning I ” (02-06.12.2008, B ran), Certificate of A ttendance Fachhochschule
Weihenstephan, Triesdorf, 5 March 2009;
- Training c ourse ”Farm P lanning II ” (23-27.02.2009, V atra D ornei), Certificate of A ttendance Fachhochschule
Weihenstephan, Triesdorf, 5 March 2009;
- Curs ”Managementul calității conform standardelor din familia ISO9000” – 23.04.-05.05.2007, or ganizat de S .C.
SEMQ Management S.R.L
- Curs ”Auditul Sistemului de Management al Calității” – 11-23.06.2007, organizat de S.C. SEMQ Management S.R.L
- Curs de instruire a evaluatorilor din cadrul Schemei Competitive de Granturi a Unităţii de Management a Proiectului
“Sprijinirea Serviciilor din Agricultură” iunie 2002;
- Curs de perfecţionare în informatică la Centrul de Pregătire în Informatică, Certificat de absolvire al cursului de
perfecţionare seria P Nr. 3328, eliberat de în octombrie 1994;
- Cértificat d’ études s uperieures en s tructuration éc onomique et s ociale de l ’agriculture dans une économie de
marché, Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului – Timişoara şi Ecole Nationale Supérieure Agronomique – Rennes
Franţa, mai 1994;
- Curs intensiv de limba franceză – Centrul de Perfecţionare a Personalului din Agricultură, Certificat seria P Nr.
10.126, iunie 1992.
 Specializări în străinătate:
- Training c ourse ”Agricultural m anagement” (06-10.07.2009, T riesdorf), Certificate of A ttendance H ochschule
Weihenstephan, Triesdorf, 24 March 2010;
- Curs ”Pregătire în pr oducerea de B iocombustibili”, Cochran Fellowship Program, Finanţat de Guvernul Statelor
Unite ale Americii, august 2007;
- “Mid-America C onsultants I nternational, B iomass/Biodiesel E thanol D evelopment Program” – Certificate of
Training, August 17, 2007
- Curs de pregătire a formatorilor pentru consultanţi în agricultură, Bygholm Agricultural College, Danamarca, 20
noiembrie - 2 decembrie 2006 finanţat prin proiect al Băncii mondiale;
- Curs intensiv limba engleză, Intensive Language Program la International Language Ins titute, Washington, D.C.,
mai 2002, finanţat prin proiect al Băncii mondiale;
- ”Ingénierie et Pédagogie de la Formation a Distance, organization, conception, réalisation” Universite des Sciences
et Technologies de Lille – France, December 10-14, 2001.
- În anul 1998, per ioada i anuarie – martie, am beneficiat de o bursă TEMPUS de trei luni pentru documentare la
Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie – Rennes, Franţa în specializările “Gestion des projet”, “Marketing” şi “Schimburi
Internaţionale” sub îndrumarea profesorilor: Luis Mahé, Jean Cordier, Stephane Guin şi Regis Hovelaque. Cunoştinţele
dobândite cu ocazia bursei de documentare au stat la baza elaborării iniţial a notelor de curs şi apoi a cursurilor pentru
disciplinele de “Costuri, preţuri şi tarife” şi “Managementul Proiectului”
- În per ioada oc tombrie 1994 – septembrie 1995, beneficiind de o bursă a guvernului francez, am urmat cursurile
ciclului al treilea, Studii aprofundate la Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie – Rennes, Franţa, încheiate cu obţinerea
Diplome d’Agronomie Approfondie, Spécialisation Sciences Economiques, S ociales et H umaines, M ention P olitiques
Economiques de l’Agriculture et de l’Espace. Am lucrat direct cu Prof. Louis Mahé, Prof. Cristian Mouchet, Prof. Philippe
Ruffio.


Apartenența la organizații/societăți profesionale/științifice naționale:
1. Membru fondator, președinte al asociației AGROBIOTECHROM
2. Membru fondator al Societății Inginerilor Agronomi din România
3. Membru fondator al Asociației Managerilor și Inginerilor Economiști din România
4. Membru fondator al Fundației F.A.R. Management
5. Membru al Federației Naționale a Producătorilor Agricoli din România, reprezentatul federației în Comisia de
Biotehnologii a COPA-COGECA, Bruxelles
6. Membru fondator al Asociatiei Turism Verde



Programe/proiecte naţionale/internaţionale
Programul/Proiectul
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Funcţia

Perioada: de
la.. până la.

Proiect FP7 - “Practical Implementation of Coexistance in Europe”, Acordul de Grant nr.
289157/ 23.11.2011 – Nr. de identificare: FP7-KBBE-2011-5, Proiect finantat de Comisia
Europeana, Start: 1.12.201, Perioada: 36 luni, Coordonator: TECHNISCHE UNIVERSITAET
MUENCHEN
POSDRU– ”Dezvoltarea pieței muncii prin promovarea ocupațiilor neagricole în mediul rural” 13/5.2/S/11, nr. 106, ID 3930
Programul Modernizarea sistemului de cunoaştere si de informare în agricultură,
finanţat de Banca Mondială prin Schema Competitivă de Granturi - „Sisteme de
trasabilitate moderne – componenta cheie a siguranţei alimentare şi competitivităţii produselor
agroalimentare româneşti”, Acord de grant nr. 141547 / 21.04.2008
Programul - Parteneriete în domenii prioritare/ „Îmbunătăţirea managementului
structurilor de producţie din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia in scopul creşterii
competitivităţii exploataţiilor agricole”, Contract nr. 52126/2008
Programul - Parteneriete în domenii prioritare / „Cercetări privind dezvoltarea de
clustere în agribusinessul românesc”, Acronim CEDCAR, Contract nr. 921112008
Programul - Parteneriete în domenii prioritare / „Metode si instrumente moderne de
management al resurselor si activităţilor destinat fermelor si întreprinzătorilor din mediul rural”,
Contract nr. 52155/2008
Programul MAKIS – MADR - Banca Mondială/ “Intervenţii tehnologice noi în
producerea şi valorificarea produselor horticole proaspete perisabile”, Acord de Grant
nr. 141.553/22.04.2008
Programul Parteneriete în domeniile prioritare/ “Proiectarea şi experimentarea sistemului de
formare profesională a adulţilor pentru activităţi în mediul rural”, Proiect nr. 2883/14.09.2007,
subcontract nr. 91057.3/20.09.2007
Programul Parteneriete în domeniile prioritare/ “Creştere eficienţei economice în
valorificarea fructelor proaspete perisabile, prin managementul factorilor de risc post-recoltă,
optimizarea duratei de păstrare şi strategii de marketing”, Contract nr. 51-028/15.09.2007
Programul Parteneriete în domeniile prioritare/ „Promovarea mărcilor tradiţionale de
produse agroalimentare româneşti şi identificarea nişelor de piaţă în contextul implementării
trasabilităţii pe filiera de produs”, Contract nr. 51079/2007
Programul Parteneriete în domeniile prioritare/ “Identificarea şi utilizarea unor
factori nutriţionali pentru optimizarea alimentaţiei suinelor destinate producţiei de
carne”, Contract nr. 51-077/14.09.2007
Programul MAKIS – MADR - Banca Mondială / „Trening t he agr icultural c onsultants, f ood
safety inspectors and agricultural researchers”
Programul MAKIS – MADR - Banca Mondială/ ”Modernizarea sistemului de cunoştinţe şi
informaţii în agricultură”, – Contract nr. 2651/14.11.2006
Programul Cercetare de excelenţă/ “Ghiduri practice tehnico-economice destinate asigurării
unui menagement de succes la nivelul sistemelor de producţie vegetale şi animale”, Acronim
MAGIS – Proiect nr. 732/3.10.2005, Contract nr. 49/3.10.2005, subcontract nr. 432/6.10.2005
Programul Cercetare de excelenţă/ „Managementul si gestionarea resurselor din regiunea
Olteniei in vederea dezvoltării durabile a zonei”, Acronim MGRO, Proiect 735/3.10.2005,
Contract nr. 41/3.10.2005, subcontract nr. 430/6.10.2005.
Programul Cercetare de excelenţă/ „Producţia integrata si managementul durabil al unei
ferme sericicole de reproducţie“, Contract PC DO 2-PT 08/1195/2005, Acronim SERI,
subcontract nr. 3/40/2005, Acord ferm de colaborare nr. 210/3.10.2005.
Programul Cercetare de excelenţă/”Elaborarea şi implementarea de tehnologii
agricole inovative, armonizate cu capacitatea de rezilienţă a ecosistemelor din regiunile
de deal şi munte din România”, Acronim REZILIENTA, Proiect nr. 720/2005, Contract
nr. 41/10.10.2005
Proiect pilot Leonardo da Vinci - CONVENTIA nr. 2003-[RO/03/B/F/PP-175013] Creation
d’un systeme innovant de la formation visant l’europenization du management de la qualite
Program Banca Mondială/”Sprijinirea fermierilor români în valorificarea resurselor
locale prin identificarea oportunităţilor de piaţă” AG 1513/2002
PNCDI - AGRAL – Agricultură şi alimentaţie

Director proiect
USAMV București

2011-2014

Formator, Expert A

2008-2011

Director de proiect
USAMV București

2008 - 2010

Responsabil de proiect
USAMV Bucureşti

2008 - 2011

Responsabil de proiect
USAMV Bucureşti
Membru în echipa de
implementare – USAMV
Bucureşti
Membru în echipa de
implementare – USAMV
Bucureşti
Responsabil de proiect
USAMV Bucureşti

2008 - 2011

Membru în echipa de
implementare – USAMV
Bucureşti
Membru în echipa de
implementare – USAMV
Bucureşti
Membru în echipa de
implementare – USAMV
Bucureşti
Membru în echipa de
implementare – USAMV
Bucureşti
Lector
USAMV Bucureşti
Responsabil de proiect
USAMV Bucureşti

2007 - 2010

2008 - 2011
2008 - 2010
2007 - 2010

2007 - 2010
2007 - 2009
2006 - 2009
2006-2009
2005 – 2008

Membru în echipa de
implementare – USAMV
Bucureşti
Membru in echipa de
implementare – USAMV
Bucureşti
Membru în echipa de
implementare – USAMV
Bucureşti

2005 - 2008

Director de proiect,
apoi membru în echipa
de implementare
Membru în echipa de
implementare – USAMV
Bucureşti
Director subprogram

2004 - 2006

2005-2008
2005 - 2008

2002 - 2005
2001 - 2005



Expert/evaluator atestat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și membri CNATDU,
ARACIS:
1. Expert evaluator Aracis, present in 3 comisii: 1 la USAMV Cluj (prog IE) 2 USAMV Iasi (prog IE si Master)
2. Expert evaluator Programul Makis (Competitivitate), 4 sesiuni de evaluare proiecte in 2007,2008, 2009



Premii pentru contribuții profesionale/științifice:
1. Premiu Dragos TOMA al Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Șișești, 2008
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Decorații, distincții:
1. Ordinul ”Meritul Agricol” în grad de Ofițer, Decret prezidențial nr. 386/05.04.2007
2. Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” clasa a II a, Decret prezidenţial 1097/10.12.2004 publicat în Monitorul Oficial
1181, 13.12.2004
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