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Nume Moldovan Dan Ioan 
Adresă Blaj str. Timotei Cipariu bl. T11 ap. 14 judeţul Alba 
Telefon 0747032629 
Fax  
E-mail danmoldovans@yahoo.com 
Naţionalitate românǎ 
Data naşterii                                                    29.11.1976 

 

 

- 2005 - în prezent: inginer tehnolog vinificaţie la S.C. Promotion 
S.R.L. filiala Blaj.  

EXPERIENŢĂ  
PROFESIONALĂ 
 

- 2007 - 2009: cercetǎtor ştiinţific în cadrul Laboratorului de 
vinificaţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi 
Vinificaţie Blaj. 

- 1999 - 2005: profesor titular de Educație fizică şi Sport la Grup 

Şcolar Agricol Blaj, cu grad didactic definitiv. 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
 
- 2006 - prezent doctorand la USAMV Iaşi. Titlul tezei: „Studiul 
tehnologiei de producere a vinurilor de tip Sauvignon, în centrul 
viticol Blaj-podgoria Târnave”. 
- 2006 - 2007 Masterat : „Tehnologia de producere şi controlul 
subproduselor viti-vinicole”, USAMV Cluj Napoca. 
- 2001 - 2006 Facultatea de Horticultura din cadrul USAMV Cluj 
Napoca, finalizatǎ cu examen de licenţǎ şi lucrare de diplomǎ. 
- 1999 - 2000 Masterat: „Antrenament sportiv de înaltă 
performanţǎ”, ANESF Bucureşti. 
- 1995 - 1999 Facultatea de educaţie fizica şi sport din cadrul 
ANEFS Bucureşti, finalizatǎ cu examen de licenţǎ şi lucrare de 
diplomǎ. 
-  1991 - 1995 studii liceale finalizate cu examen de bacalaureat.  
 

 
 
Alte forme de perfecţionare 
absolvite şi competenţe 
profesionale 

 
 
- Curs: „Cauzele degradǎrii senzoriale a vinurilor” USAMV 
Bucureşti, 2005. 
- Curs: „Tehnici de analizǎ senzorialǎ a vinurilor” USAMV Bucureşti, 
2005. 
- Workshop: „Evaluarea organolepticǎ a calitǎţii vinurilor de pe piaţa 
româneascǎ” USAMV Bucureşti, 2005. 
- Curs: „Deferizarea vinurilor”, ICVV Valea Calugǎreascǎ, 2006. 
- Degustǎtor specialist autorizat de vinuri. 
- Membru în „Asociaţia Degustǎtorilor Autorizaţi din România”. 
- Persoană autorizată pentru aplicarea tratamentului cu ferocianură 
de potasiu la vinuri. 

 
  



 
 
Limbi străine cunoscute 
 
 
Sporturi practicate 

 
 
 
-   Limba englezǎ nivel mediu. 
 
 
-  1995-1999 – component al echipei de volei divizionară A, RAPID 
Bucureşti 
-   Activitate sportivă în prezent: 
    •   Volei – de două ori pe săptămână; 
    •   Beach-volei – ocazional; 
    •   Înot – o dată pe săptămână; 
    •   Schi – nivel avansat. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE  

 
-  permis de conducere categoria B. 
-  operare calculator. 
-  abilitǎţi manageriale. 

-  tenacitate şi perseverență. 

 
 

 
 
 
                                                                                  


