
 

 

 
 

Curriculum vitae  
Europass 

 
Informaţii personale  

Nume / Prenume ROTARU  LILIANA 
Adresă Aleea M. Sadoveanu, nr. 3, Iaşi 

Telefon(oane) 0232-407539 
Fax 0232-260650 

E-mail lirotaru@uaiasi.ro 

Naţionalitate  română 
Data și locul naşterii 9.05.1967, com. Dudești, jud. Brăila 

 

Locul de muncă

Conducător de doctorat – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară Iaşi, Scoala doctorală de Științe Inginerești, domeniul 
Horticultură, specializarea viticultură și oenologie 
Profesor universitar, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
Iaşi, Facultatea de Horticultură, Departamentul Tehnologii horticole 

Domeniul ocupaţional educatie-formare, învăţământ superior, resurse umane 

Experienţa profesională  

Perioada, funcţia sau postul 
ocupat 

01.09.2020 – prezent, Director al Școlii Doctorale de Științe Inginerești, USAMV Iași 
01.10.2010 – prezent, Conducător de doctorat 
14.09.2009 – prezent, Profesor universitar 
19.09.2005 - 14.09.2009, Conferenţiar universitar 
07.02.2000 - 19.09.2005, Şef de lucrări 
01.03.1995 - 07.02.2000, Asistent universitar 
20.10.1994 - 01.03.1995, Asistent univ. suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

ACTIVITATE DIDACTICĂ: 2009 – prezent – profesor univ. (Ampelografie, 
Culturi viticole ecologice, Managementul sistemelor viticole ecologice; 2005-
2009 – conf. univ. (Ampelografie, Tehnologia cultivării viţei de vie în 
exploataţiile mici şi mijlocii); 2000-2005 şef lucr. (Ampelografie, Soiuri de viţă 
roditoare şi portaltoi); 1994-2000 asistent univ. (Ampelografie, Viticultură). 
Alte activităţi didactice: elaborare cărţi, manuale; coordonare lucrări 
licenţă/diplomă/disertaţie/doctorat, îndrumare practică, consiliere ani studii. 
ACTIVITATE DE CERCETARE (1994-prezent): 
- participare contracte cercetare: 
- director echipe cercetare: 5 proiecte naţionale (tip IDEI, PARTENERIATE ÎN 

DOMENIILE PRIORITARE, Granturi CNCSIS, Grant ANSTI); 
- responsabil de proiect / responsabil ştiinţific: 4 proiecte naţionale (tip 

PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE, POSDRU, POSCCE, 
CEEX); 

- membru la 1 proiect internațional (tip LIFE); 
- membru echipe cercetare proiecte naționale 15 proiecte (tip POCU, PN-III-

P2, POSDRU, PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE, granturi 
CNCSIS, CEEX, ANSTI, CNCSU) 

- elaborare cărți și manuale universitare: 
- 12 manuale universitare, cărți de specialitate; 
- 3 ghiduri de specialitate; 
- 2 suporturi de curs în format electronic și litografiat; 
- 2 volume omagiale ale Facultății de Horticultură Iași. 
- elaborare lucrări ştiinţifice, 200 articole și lucrări științifice, din care:  
- 18 lucrări publicate în reviste cotate ISI, existente pe Web of Science; 
- 102 de articole publicate în reviste BDI; 
- 44 de lucrări științifice publicate în reviste cotate CNCSIS, categoria B; 
- 35 articole științifice publicate congrese/conferinţe internaționale pe domeniu 

(cu ISBN/ISSN); 
- 2 lucrări științifice publicate în volume ale altor manifestări științifice  

nationale. 



Numele şi adresa angajatorului USAMV Iasi, Aleea M. Sadoveanu nr. 3, Iaşi 

Tipul/sectorul de activitate Învăţământ superior/cercetare 

 

Perioada 03.03.1992-20.10.1994 
Funcţia sau postul ocupat Responsabil economic  

Activităţi şi responsabilităţi ACTIVITATE DE PRODUCŢIE: Evidenţă economică primară 
Numele şi adresa angajatorului S.C. Romagribuz S.A. Râmnicu Sărat, jud. Buzău 

Tipul/sectorul de activitate Economic  
 

Perioada 02.03.1990-02.03.1992 
Funcţia sau postul ocupat Ing. horticol / Sef fermă 

Activităţi şi responsabilităţi ACTIVITATE DE PRODUCŢIE: coordonare activitate fermă culturi legumicole  
Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Legume Fructe Brăila 

Tipul/sectorul de activitate producţie sector legumicol 

 

Perioada 01.11.1989-01.03.1990 
Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi ACTIVITATE DE PRODUCŢIE: activitate fermă culturi legumicole 
Numele şi adresa angajatorului A.E.S.C. Jirlău, jud. Brăila 

Tipul/sectorul de activitate producţie 
 

Educaţie şi formare 
Perioada 1995-2000 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Agronomie (diploma seria B, nr. 0003878) 

Disciplinele principale studiate  Ampelografie, Viticultură, Botanică, Genetică, Statistică/ 

/ competenţe profesionale
dobândite 

competențe avansate în domeniul viticol; utilizarea tehnologiei informației și 
comunicării; capacitatea de aplicare a valorilor eticii în cercetarea din domeniu 

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

USAMV Iasi 

Nivelul în clasificarea naţională
sau internationala 

8, studii doctorale 

 

Perioada 1985-1989  

Calificarea / diploma obţinută inginer horticultor (diploma de inginer (seria F, nr. 16860) 

Disciplinele principale studiate  
/ competenţe profesionale

dobândite 

Botanică, Fiziologia plantelor, Ameliorarea plantelor horticole, Floricultură, 
Arboricultură ornamentală, Arhitectură peisageră, Legumicultură, Pomicultură, 
Viticultură, Ampelografie, Tehnologia păstrării produselor horticole 
Tehnologii horticole, managementul unităţilor horticole 

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Institutul Agronomic “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională
sau internationala 

6, studii superioare 

 

Perioada 1981-1985 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă bacalaureat (seria C, nr. 153424)

Disciplinele principale studiate Chimie, biologie, fizică, matematică 

/ competenţe profesionale
dobândite

Profil Industrial agricol 

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Liceul Industrial nr. 2 Buzău, specializarea horticultură 

Nivelul în clasificarea naţională
sau internationala

Studii liceale 

 
Aptitudini şi competenţe

personale
- experienţă didactică şi educaţională; 
- spirit organizatoric; 
- formare şi pregătire în horticultură; 
- capacitate de muncă şi de adaptare la condiţii deosebite; 
- specializări: 

25 martie-4 aprlie 2019 – Cursuri de inițiere/perfecționare/specializare 
pentru ocupația de manager de proiect, absolvite cu certificat seria M, nr. 
00078613 emis de U.S.A.M.V. București 
 
5-13 noiembrie 2012 - Cursuri de pregătire desfăşurate în cadrul 
proiectului POSDRU 86/1.2/S/52422 "Managementul corelării sistemului 
de învăţământ cu piaţa muncii", organizate de Ministerul Educaţiei, 



Cercetării, Tineretului si Sportului (MECTS) – Unitatea de Implementare 
a Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale (UIPFFS). 
 
25-29 mai 2011 – Curs ”Perfercționarea cadrelor universitare 
responsabile cu asigurarea calității în vederea creșterii competențelor de 
evaluare a programelor academice” desfăşurat în cadrul proiectului 
POSDRU 86/1.2./S/62723, certificat de absolvire emis de USAMV Iaşi şi 
S.C. FiaTest S.R.L. București. 
 
15 februarie - 4 mai 2010 – Cursuri în ”Tehnologia Învățământului 
Deschis la Distanță”, absolvite cu certificat nr. 114/2010 emis de  Centrul 
pentru Invățământ  Deschis la Distanță și Conversie  Profesională 
(ISCED), de la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași 
 
22 mai-3 iunie 2007 - Cursuri de pregătire pentru formatori în cadrul 
programului MAKIS, desfăşurate la Bygholm Agricultural College - 
Danemarca, absolvite cu diplomă emisă de Centrul Naţional de 
Consultanţă pentru Agricultură din Danemarca. 
 
2-4 septembrie 2003 - Cursul postuniversitar de studii avansate 
“Realizări şi perspective în biologie”, desfăsurat sub egida Academiei 
Române, Institutul de Biologie Bucureşti şi a Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, cu tema “Plante 
modificate genetic”, absolvit cu diplomă emisă de organizatori. 
 
1-22 mai 2006; 
13-26 septembrie 2004; 
9-22 iunie 2003; 
10-23 septembrie 2001; 
1 martie – 22 iunie 2000. 
Stagii de perfecţionare profesională în cadrul programului Socrates-
Erasmus la Institut Universitaire de la Vigne et du Vin din cadrul 
Universite de Bourgogne, Dijon – Franţa. 
 
15 septembrie 1997-30 iunie 1998 - Cursuri de Profesionalizare 
Didactică, organizate de Departamentul de Pregătire a Personalului 
didactic din Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, finalizate cu certificat de 
absolvire seria A nr. 0014838. 

 
februarie-aprilie 1997 - Stagiu de perfecţionare didactică în cadrul 
programului Tempus S_JEP-11568-96, la Institut Universitaire de 
Technologie, Angers-Franţa. 

Limba maternă limba română 

Limbi străine cunoscute franceza 
engleza 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) 
Ascultare  Citire  Participare la 

conversaţie  
Discurs 
oral  

Exprimare 
scrisă  

Limba franceză B2 B2 B2 B2 B2 

Limba engleză A2 B1 B1 A2 A2 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- Abilități de interrelaționale și managemnt al resurselor umane; 
- Îndrumare şi consiliere studenţi; 
- Organizare activităţi ştiinţifice şi social-culturale; 
- Membru în societăţi şi asociaţii profesionale: 

- Societatea Română a Horticultorilor; 
- Societatea Inventatorilor din Romănia 
- Asociaţia „Amicii Rozelor din România” 
- responsabil USAMV în Chaire UNESCO «Culture et Tradition du 

Vin», Univ. de Bourgogne, Franţa 
- expert tehnic al României la Organizaţia Internaţională a Viei şi 

Vinului 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice
- cunostințe de management a resurselor umane, financiare și materiale; 
- capacitate de adaptare şi lucru în echipă; 
- coordonarea activităţilor manageriale şi de execuţie ale echipelor de 
cercetare; 
 - competențe privind metodele și tehnicile de cercetare avansată din domeniu. 
- membru în Senatul USAMV Iaşi (2008 - 2019) 
- membru în Consiliul Facultăţii de Horticultură (2004-prezent) 



- director al Departamentului de practică al USAMV Iaşi (2009-2012) 
- responsabil al programului de studiu Ingineria Mediului (2009-2019) 
- prodecan cu activitatea ştiinţifică la Facultatea de Horticultură (2012-2015) 
- prodecan cu activitatea didactică la Facultatea de Horticultură (2016-2019) 
- director al Școlii Doctorale de Științe Inginerești din cadrul USAMV Iași (2020-
prezent) 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice

- implementarea protocoalelor experimentale, activitate de cercetare; 
- managementul activităţii educaţionale; 
- expertiză în domeniul horticulturii (ampelografie, viticultură); 
- redactor şef adjunct (2012-2015) şi referent ştiinţific la vol. “Lucrări ştiinţifice 
USAMV Iaşi, seria Horticultură” - ISSN 1454-7376 , Editura Ion Ionescu de la 
Brad Iaşi, revistă recunoscută CNCSIS, clasificată BDI 
- recenzor la revista "Bulletin of University of Agricultural Sciences and 
Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture", ISSN 1843-5254, revistă 
recunoscută CNCSIS, clasificată BDI 
- recenzor la revista "Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology", 
volume 24, ISSN 2066 – 1797, www.journal-hfb.usab-tm.ro 
- membru în colegiul de redacție al revistei ”South-Western Journal of 
Horticulture, Biology and Environment”, P-ISSN: 2067-9874, E-ISSN: 2068–
7958, Editura Universitaria, Craiova, revistă recunoscută CNCSIS, clasificată 
BDI. 
- membru în colegiul de redacție al revistei ”Global Journal of Botanical 
Science”, E-ISSN: 2311-858X/19, Savvy Science Publisher, Karachi-Pakistan, 
clasificată BDI 
- referent ştiinţific la cursuri universitare publicate în edituri recunoscute CNCSIS
- referent ştiinţific în comisii susţinere teze de doctorat și teze de doctor 
habilitat; 
- membru comisii examen de licenţă/disertaţie; 
- membru în comisii de promovare;  
- Expert evaluator ARACIS; 
- Expert evaluator proiecte de cercetare din cadrul programelor PN II și PN III. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului

- Utilizator PC / Microsoft Office - Word, Excel, Power Point; Internet 
- Tehnoredactare şi editare materiale didactice şi ştiinţifice 

Permis de conducere da 

Informaţii suplimentare - Premiul Societăţii Române a Horticultorilor în anul 2003 pentru cartea 
“Ampelografie, vol. I”. Editura “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi. 
- Premiul Societăţii Române a Horticultorilor în anul 2008 pentru lucrarea 
Elaborarea unui sistem de trasabilitate în sectorul de producţie viti-vinicol, în 
vederea îmbunătăţirii siguranţei alimentare 
 - Premiul Societăţii Române a Horticultorilor în anul 2008 pentru cartea 
“Ampelografie”. Editura “Solness” Timişoara. 
- Premiul Societăţii Române a Horticultorilor ”Ernest Grințescu” în anul 2013 
pentru cartea ”Soiuri de viță de vie pentru struguri de vin”, Editura ”Ion Ionescu 
de la Brad”, Iași; 
- Diploma și Medalia Centenară, a Societăţii Române a Horticultorilor în anul 
2013, pentru întreaga activitate în domeniul horticulturii; 
- Premiul Societăţii Române a Horticultorilor ”Premiul Consiliului de Conducere 
al SRH” 2018 pentru cartea ”Viticultură, Ampelografie, Oenologie”, Editura 
”Solness”, Timișoara; 
- Premiul Societăţii Române a Horticultorilor ”Charles Faraudo” în anul 2018 
pentru cartea ”Adaptarea tehnologiilor viticole în contextul schimbărilor 
climatice”.  Editura ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași; 
- Academia de Știinte Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" - premiul 
I.C. Teodorescu (2017), pentru lucrarea ”Viticultură, Ampelografie, Oenologie”, 
autori: Alin Dobrei, Liliana Rotaru, Alina Dobrei. 
- Premiul UEFISCDI 2019 "Resurse umane - Premierea rezultatelor cercetarii-
articole publicate 2019", pentru lucrarea "Grape quality and ornamental 
potential of interspecific cultivars for temperate climate vineyards", autori 
Filimon Vasile Razvan, Filimon Roxana Mihaela, Patras Antoanela, Rotaru 
Liliana, publicata in Journal of Horticultural Science & Biotechnology. 
- Profesor invitat la Institut Universitaire de la Vigne et du Vin “Jules-Guyot” 
Dijon-Franţa, la masterul “Master en Vigne et Terroir”, pentru prezentarea 
conferinţei “Geographie et zonage viticole en Roumanie". 
- Responsabil din partea USAMV Iaşi pentru programul SOCRATES-
ERASMUS, cu Universitatea din Bourgogne, Dijon-Franţa. 

 

 
01.03.2021    Prof. univ. dr. Liliana ROTARU 

       


