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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BUNDUC VASILE 

Telefon 0040 241 251 050 Mobil: 0040758258940 

E-mail    vasile.bunduc@avicolalumina.ro  
  

Naţionalitate Romana 
  

Data naşterii 14 Noiembrie 1974 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Director general (Avicola Lumina) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada • 2009 - prezent - Director general - Avicola Lumina Constanta 
• 2001 - 2009 Sef Ferma - Agicola International Bacau 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale -conducerea întâlnirilor / ședintelor în cadrul organizației (consiliu de administrație, adunare generală, ședințe 

operative, ședințe lunare, ședințe trimestriale, ședință de analiză a activității și de bilanț etc.), 

- muncă în echipa managerială, 

- asigurarea climatului de muncă eficient în cadrul organizației, 

- reprezentarea intereselor organizației, 

- competențe în planificare, organizare, delegare, control și comunicare; capacitatea de previziune și de 

evaluare obiectivă ; capacitatea de analiză și sinteză; ușurința în exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi în public; 

abilități de negociere, diplomație, toleranță; 

- planificarea activității de conducere și a celei organizaționale, elaborarea politicii în domeniul calității (singur, cu 

echipa managerială sau împreună cu managerul sistemelor de management al calității), 

- organizarea activităților din cadrul organizației, 

- implementarea măsurilor de îmbunătățire a activității organizației, 

- controlul realizării indicatorilor tehnico-economici; coordonarea asigurării bazei tehnico-materiale și de servicii; 

coordonarea activității de producție / prestare de servicii; coordonarea valorificării producției /serviciilor, 

- monitorizarea activității resurselor umane; monitorizarea circulației informațiilor. 

Numele şi adresa angajatorului SC Avicola Lumina SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ZOOTEHNIE 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2014-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Alimentatia animalelor 

   Titlul tezei: - Soluţii nutriţionale inovative pentru obţinerea de ouă cu caracter de aliment funcţional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași (USAMV Iași); Facultatea de Zootehnie 
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Perioada 1995-2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Facultatea de Zootehnie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași (USAMV Iași); Facultatea de Zootehnie 

Perioada 1989-1993 

Calificarea / diploma obţinută Tehnician veterinar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Mihail Kogalniceanu 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  x engleză x engleză x engleză   x engleză 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitatea de a lucra atât independent cât și în echipă la nivel naţional și international, în mediu 
multicultural, respectând principiile integrității și eticii profesionale. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• Capacitate de analiză și sinteză, spirit de evaluare și îmbunătățire, abilități de planificare, organizare 
și prioritizare a activităților în vederea respectării termenelor limită. 

• Competențe manageriale privind capacitatea de analiză și sinteză, spirit de evaluare și îmbunătățire, 
abilități de planificare, organizare și prioritizare a activităților din cadrul unitatii avicole (cursuri de 
management: Oameni și Organizații - CODECS 2011; ) 

• Marketing și Finanțe - CODECS 2012; 

• Viziunea Integrată - CODECS 2012-2013; 

• Planificare strategică de business - Program the network 2012; 

• Colaborarea cu mediul știintific privind utilizarea unor materii prime cu caracter inovativ în sectorul 
avicol pentru obținerea de alimente funcționale de origine animală; 

 
 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice - Dezvoltarea activităţii de producţie și ambalare ouă - Program FEADR PROIECT M121 -
Reprezentant legal - 01.11.2010 - 14.05.2012 

- Înființare FNC la SC Avicola Lumina SA - Program FEADR PROIECT M 123 - Reprezentant legal 
2012-2015 

- Înființare fermă tineret înlocuire - Contract nr.20l25l4l 14.05.2012 Big Dutchman - Germania -
Beneficiar 2012 

 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea competenta a resurselor IT ( baze de date, internet) și a unor programe specializate de 
grafică și calcul : Windows , 2010; Microsoft office : Word, Excel, Power Point; Outlook; 
 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini  Experienţă management proiecte de cercetare: 
Program national Inovare - OCHIOS 23 DPST (Director proiect); 
Program international EUREKA - 8686 El/2013 - VEG4EGG (Director proiect). 

 Alte programe/proiecte adiacente dezvoltării infrastructurii avicolei: 
FEADR Proiect M121 (Dezvoltarea activității de producție și ambalare ouă); 
FEADR Proiect M 123 (Înfiintare FNC); Contract nr.20l25l4l 14.05.2012 Big Dutchman Germania 
(Înființare fermă tineret înlocuire) 
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Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Persoane de contact: 
Prof. univ. dr. Ioan Mircea POP 

  

 Rezultatele activității de cercetare concretizate în lucrări publicate/brevete: elaborarea/publicarea a 8 
lucrari stiintifice: 4 lucrare ISI, 4 articole BDI; 

Autor a 3 cereri de brevete de invenție  
- (nr. de înregistrare OSIM A/00891 din 26.11.2015) Obținerea de ouă de găină îmbogățite în 
luteină și zeaxantină (autori: Bunduc V., Criste R.D., Panaite T.D., Varzaru I., Olteanu M., Bucur A., 
Labes V., Lepadatu M.); 
- (nr. de înregistrare OSIM A/00849 din 17.11.2016) Obținerea de ouă de găină îmbogățite în acizi 
grași polinesaturați omega 3 (autori: Bunduc V., Olteanu M., Criste R.D., Panaite T.D., Lepadatu M., 
Caraus L.C., Ropotă M.); 
- (nr. de înregistrare OSIM A/00755 din 28.09.2018) Nutreț combinat cu nivel ridicat de celuloză 
(7%) pentru găini ouătoare (autori: Bunduc V., Panaite T.D., Criste R.D., Olteanu M., Vlaicu P.A., 
Criste I.V., Turcu P.R., Lepadatu M., Ropotă M.); 

Articole științifice relevante: 
• Olteanu M., Criste R.D., Panaite T.D., Bunduc V., Panaite C.V., Ropota M., Mitoi M. (2016) - 
Study on the efficiency of grape seed cakes used as antioxidants in layer diets enriched in 
polyunsaturated fatty acids, compared to vitamin E, Revista Brasileira de Ciancia Avicola; 
• V. Bunduc, R.D. Criste, T.D. Panaite, I. Varzaru, C. Panaite, M. Pop, (2016). Effect of different 
sources of lutein in layer diets on egg quality, Scientific Papers-Animal Science Series: Lucrări 
Ştiinţifice - Seria Zootehnie, vol. 65, vol.65: 119-125; 
• V. Bunduc, M. Olteanu, R.D. Criste, T. D. Panaite, M. Ropota, M. Mitoi, (2016); Effect of using 
a winery by-product with antioxidant properties in later diets enriched in polyunsaturated fatty acids on 
egg quality; Conferinţa Internaţională a USAMV Bucureşti "Agricultură pentru viaţă, viaţă pentru 
agricultură"; 9 - 11 iunie 2016. 
• V. Bunduc, T.D. Panaite, I. Varzaru, M.G. Cornescu, C.V. Panaite, M. Pop, (2015), Evolution 
of lutein and zeaxanthin concentration in the yolk of layers fed lutein-enriched diets, Archiva 
Zootechnica 18:1, 65-74, 2015; 
• T.D. Panaite, V. Bunduc, R.D. Criste, M.G. Cornescu, (2015); Influence of botanic mixes high 
in carotenoids (lutein and zeaxanthin) used in layer diets on the quality parameters of the eggs. 
Archiva Zootechnica 18:1, 75-84, 2015; 
 

 


