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 Curriculum vitae 
Europass 

 

 
 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  BONDOC, Ionel 
Adresa  Serviciu: Facultatea de Medicină Veterinară, Aleea M. Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 

Telefon/Fax  Fix: +40232407311; Mobil: +40723481977 

Fax: +40232219113 

 

E-mail  bondoc_mv@yahoo.com; ionelmv@yahoo.com; ibondoc@uaiasi.ro 

Cetăţenia  Română 

Data naşterii  11.03.1967 

Sex  Masculin 

 

Experienţa profesională 
 

Perioada  1992 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Cadru didactic la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad”, 
Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Ştiinţele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad”, Aleea M. Sadoveanu nr. 4, Iaşi, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ superior medical-veterinar în domeniul controlului oficial sanitar-veterinar, tehnologiei 
alimentelor, expertizei sanitar-veterinare, legislaţiei şi siguranţei alimentelor 

Perioada  Ianuarie 2010 – mai 2010 

Funcţia sau postul ocupat  Director coordonator adjunct - Siguranţa Alimentelor 

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Organizarea, conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor pentru siguranţa alimentelor 
desfăşurate pe teritoriul judeţului Iaşi; verificarea respectării și aplicării de către operatorii economici 
a legislaţiei europene şi naţionale privind siguranţa alimentelor 

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi, Aleea M. Sadoveanu nr. 10, Iaşi, 
700490, România 
Administrația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, Activitate managerială în domeniul 
siguranţei alimentelor 
 

Perioada  2005-2008 

Funcţia sau postul ocupat  Director executiv 

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Organizarea, conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor sanitare veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor desfăşurate pe teritoriul judeţului Iaşi; verificarea respectării și aplicării de către 
persoanele fizice, persoanele juridice și operatorii economici cu activitate în domeniul alimentar și 
hranei pentru animale, a legislaţiei europene şi naţionale privind domeniul sanitar veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor 

Numele şi adresa angajatorului   Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi, Aleea M. Sadoveanu nr. 10, Iaşi, 
700490, România 

Tipul activităţii sau sectorul de  Administrația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, Activitate managerială în domeniul 
sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor; Coordonator şi responsabil Proiect SAPARD 

mailto:ionelmv@yahoo.com
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activitate (Special pre-Accession Programme for Agriculture and Rural Development) în valoare de 2.500.000 
Euro 

Educaţie şi formare 
 

Perioada  2007-2008 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de studii postuniversitare, Specializarea – Management public european 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

 Discipline specifice învăţământului postuniversitar; competenţe privind managementul aplicat la 
nivelul instituţiei publice europene 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

 ISCED 6 
 
 
1994-2004 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în Domeniul Ştiinţe Medicale – Medicină Veterinară, Specializarea – Tehnologie şi Expertiză 
Sanitar Veterinară 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

 Inspecția cărnii, Controlul sanitar veterinar oficial al cărnii, Tehnologia cărnii, Anatomie patologică, 
Microbiologia alimentelor; Competenţe în domeniul tehnologiei şi expertizei sanitar veterinare a 
produselor alimentare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţionalăe 

 

 

ISCED 6 

 
 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, Aleea M. Sadoveanu nr. 4, Iaşi, 
România 

 

ISCED 7 

 

Perioada  1999-2000 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire emis de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

 Discipline specifice departamentului; competenţe privind psihologia educaţiei, pedagogia şcolară şi 
managementul educaţional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, Aleea M. Sadoveanu nr. 4, Iaşi, 
România, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

 

1986-1992 

Diplomă de doctor medic veterinar 

Discipline specifice învăţământului medical veterinar superior din România; competenţe generale şi 
specifice domeniului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, Aleea M. Sadoveanu nr. 4, Facultatea 
de Medicină Veterinară 

ISCED 5 
 

 

1981-1985 

Diplomă de bacalaureat 

Discipline specifice învăţământului liceal de specialitate; competenţe în domeniul sanitar veterinar, 
cu precădere în domeniul sănătăţii animale și asistenței sanitar veterinare 

Liceul Agroindustrial Sibiu, Specialitatea Veterinar 

 

ISCED 3 
 

Competenţe profesionale, științifice şi manageriale în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor; competenţe în domeniul legislației sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor; 
competenţe specifice desfăşurării activităţilor de medic veterinar oficial/medic veterinar primar în 
profilul Sănătate publică veterinară şi igiena produselor animaliere şi de origine animală 

 Limba maternă  Română 

 Limbi străine cunoscute 
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Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 

Limba franceză  C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
independent 

C1 Utilizator 
independent 

C1 Utilizator 
independent 

Limba engleză  B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator  

independent 

B1 Utilizator  

independent 

B1 Utilizator 
independent 

Limba rusă  A1 Utilizator elementar B2 Utilizator 
independent 

A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar 

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

 

Competenţe de comunicare  Competențe avansate de comunicare dobândite prin experiența de aproape 30 de ani în 
învățământul superior din România și prin cea de manager al unei instituții publice deconcentrate. 
Spirit de echipă dovedit în numeroase împrejurări, începând cu perioada facultăţii şi până în prezent; 
comunicativ şi altruist; preocupat de rezolvarea problemelor reale ale colectivului de lucru, ale 
studenţilor şi ale colaboratorilor; capacitate sporită de decizie si coordonare, capacitate deosebită de 
integrare în colective heterogene, preocupare permanentă pentru studiu și perfecţionare 
(autodidact) şi obţinerea de rezultate cât mai bune; asumarea deciziilor și a responsabilităţilor care 
decurg din funcţia de conducere sau de execuţie; utilizarea majorității mijloacelor de comunicare 
existente, de la cele clasice și până la cele moderne 

 

Competenţe 
organizaționale/manageriale 

 Experienţă de înalt nivel privind activităţile organizatorice, inclusiv în condiţiile unei echipe de lucru 
heterogenă; experienţă solidă în ceea ce priveşte formarea şi coordonarea echipelor de lucru, 
experienţă dobândită și perfecţionată în perioadele de exercitare a unor funcţii de conducere în 
administraţia sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din România; experienţă privind 
organizarea fluxului de activităţi în cadrul instituției publice şi în soluţionarea situaţiilor care necesită 
comunicare şi negociere, conform specificului activităţii 
 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă 

 O bună cunoaștere a metodelor de control și expertiză a produselor alimentare de origine animală, 
dobândită prin efectuarea de activităţi practice dintre cele mai diverse, de la pregătirea materialelor 
de lucru, pregătirea materialelor didactice şi de cercetare şi până la interpretarea și publicarea 
rezultatelor cercetării; aptitudini pedagogice şi tehnice dobândite printr-o experienţă de lungă durată 
în domeniile tehnologiei, calităţii, expertizei sanitar-veterinare, legislaţiei şi siguranţei alimentelor; 
cunoştinţe avansate privind organizarea și funcționarea sistemului sanitar-veterinar și pentru 
siguranța alimentelor din România; cunoștințe avansate privind managementul instituției publice; 
cunoștințe privind sistemul de achiziţii publice; cunoștințe avansate referitoare la legislația sanitar 
veterinară și pentru siguranța alimentelor europeană și națională; cunoștințe privind finanțarea 
instituției publice și folosirea eficientă a surselor de finanțare; realizarea de traduceri în domeniul 
sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor; pregătirea de material didactic divers, adaptat 
curriculei universitare și disciplinelor predate 

Competenţe informatice  Cunoştinţe adecvate privind utilizarea programelor informatice de bază – Word, Excel, a aplicaţiilor 
grafice – Adobe Photoshop, Corel Draw şi a Internetului 

 

Alte competențe și aptitudini  Pasionat de literatură română şi universală, hobby-uri: cititul, sporturile uşoare, organizarea de 
activităţi colective. Participări cu lucrări la diverse manifestări ştiinţifice; membru fondator sau 
membru activ în numeroase organizaţii profesionale şi ştiinţifice naţionale, europene şi 
internaţionale; membru în comisii locale, județene sau naţionale; membru şi/sau coordonator în 
diferite proiecte naţionale 

 

Permis de conducere  Categoria B 

Informaţii suplimentare   

Publicații  Cărți publicate total 9, din care indexate în Baze de Date Internaționale (BDI) 3 

Lucrări publicate și/sau comunicate total: 107, din care în domeniile principale de competență 96 
Lucrări științifice indexate în Baze de Date Internaționale (BDI) total 53, din care 27 ca singur autor, 
prim autor sau coordonator 
Lucrări indexate în ISI Web of Science 17, din care 16 ca singur autor (16 capitole de carte și un 
articol științific) 
Coordonator științific lucrări de diplomă, licență și disertație: total 127 

Proiecte  Contracte de cercetare științifică obținute prin competiție națională în domeniile de competență sau 
în domenii conexe: 25 (anuale și multianuale) cu finanțare națională și/sau europeană; Coordonator 
Proiect SAPARD pentru dezvoltarea Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor 
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Iași, în valoare de 2.500.000 Euro 

Prezentări  Prezentări în cadrul manifestărilor științifice naționale și internaționale, precum și în cadrul 
Programului Național de Educație Veterinară Continuă 

Cursuri prezentate: Controlul produselor și alimentelor de origine animală; Control of Products and 
Food of Animal Origin; Siguranța alimentelor; Food Safety; Legislație și inspecția produselor 
agroalimentare; Biosecuritatea alimentară și sistemul european de alertă; Identificarea fraudelor prin 
tehnici avansate de expertiză; Autentificarea alimentelor și decelarea falsificărilor; Siguranță 
alimentară în protecția consumatorului; Inspecție și legislație sanitar-veterinară; Controlul și 
asigurarea calității alimentelor; Expertiza materiilor prime alimentare; Inspecția și controlul 
produselor de origine animală; Controlul calității alimentelor de origine animală; Igiena și tehnologia 
alimentară; Metode de conservare a produselor de origine animală; Controlul calității alimentelor; 
Tehnologia produselor de origine animală; Aditivi tehnologici și alimentari; Metode de cercetare; 
Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animală; Biosecuritate alimentară; Controlul 
serviciilor de alimentație publică și agroturism; Legislație în industria alimentară; Protecția 
consumatorului; Controlul sanitar veterinar al alimentelor de origine animală; Legislație sanitar 
veterinară; Controlul sanitar veterinar al alimentelor; Igiena produselor animale 

Conferințe și seminarii  Participare la manifestări științifice europene și naționale, cu participare internațională sau 
internaționale organizate sub egida universităților de științe agricole și medicină veterinară din 
România, sub egida TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange, Instrument of the 
European Commission), sub egida altor universități, instituții și asociații din Europa și din România 

Distincții  EUROINVENT 2015, Premiul II și Medalia de Argint pentru lucrarea: Controlul produselor și 
alimentelor de origine animală. Manual universitar, Ediția I. Ed. ”Ion Ionescu de la Brad” Iași, ISBN 
978-973-147-139-6, 531 pagini (unic autor) 

EUROINVENT 2016, Premiul I și Medalia de Aur pentru lucrarea: Bazele legislației sanitar-
veterinare și pentru siguranța alimentelor. Tratat universitar, Ediția I, Vol. 1 și 2. Ed. ”Ion Ionescu de 
la Brad” Iași, ISBN 978-973-147-162-4 (vol. 1) și ISBN 978-973-147-174-7 (vol. 2), 1217 pagini (unic 
autor) 
PUBLONS (WEB OF SCIENCE) 2018, Top Reviewers for Assorted* (Peer Review Awards Top 1% 

in Field) – September 2018 

PUBLONS (WEB OF SCIENCE) 2019, Top Reviewers in Cross-Field (Peer Review Awards Top 1% 

in Field) – September 2019 

PUBLONS (WEB OF SCIENCE) 2019, Top Reviewers in Agricultural Sciences (Peer Review 

Awards Top 1% in Field) – September 2019 

Afilieri  Membru fondator, membru profesional, membru asociat sau membru afiliat în 
asociații/societăți/organizații științifice și/sau profesionale naționale, europene și mondiale relevante 
pentru domeniile de competență: Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România; Colegiul 
Medicilor Veterinari din România; Asociația Parazitologilor din România; Asociația Română pentru 
Patologia Animalelor Sălbatice; Societatea Română de Medicină Experimentală; Asociația Română 
de Diagnostic Imagistic Veterinar; Societatea Română de Microbiologe; Asociația Absolvenților 
Facultății de Medicină Veterinară Iași; Asociația pentru Protecția Mediului și Promovarea Calității 
Vieții ”Pro Med Vita”; European Law Institute; European Federation of Food Science & Technology; 
Food and Drug Law Institute; International Association for Food Protection; Institute of Food 
Technologists; American Dairy Science Association; International Bee Research Association; World 
Education Research Association; International Council for Science; International Association of 
Science and Technology for Development; American Association for the Advancement of Science; 
International Society of Public Law; Royal Society of Chemistry; Royal Society for Public Health; 
Society of Dairy Technology; Wildlife Disease Association; American Society for International Law; 
Association pour l'Etude de l'Epidémiologie des Maladies Animales (AEEMA), Section Roumanie; 
World Veterinary Association; American Society for Nutrition; European Veterinarians in Education, 
Research and Industry; American College of Nutrition; Association for Consumer Research; 
European Public Health Association; American Association of Food Safety & Public Health 
Veterinarians; Association of Analytical Communities; American Society for Microbiology; Federation 
of Veterinarians of Europe 

Referințe  Principalele documente sunt anexate CV-ului. Alte categorii de documente pot fi puse la dispoziţie la 
cerere 

 

 

11.03.2022                                                                                       Conf. univ. Dr. Ionel BONDOC 

   

 


