
 
 

 
 

Curriculum vitae 
 Europass   

 
Informaţii personale   

Nume, Prenume  POP, Ioan Mircea  

Adresă  IASI  
 ROMANIA 

Telefon  Birou: 0232.407477  

E-mail  popim@uaiasi.ro  
Naţionalitate  romana 
Data naşterii  04/01/1962 

Locul de muncă vizat  profesor univ., Fac de Zootehnie Iasi, conducator de doctorat 

Domeniul ocupaţional  educatie-formare, invatamant superior, cercetare stiintifica 

Experienţa profesională   

Perioada  2002-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  profesor universitar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale  

Director Scoala Doctorala de Stiinte Ingineresti din USAMV Iasi (2020) 
Director Scoala Doctorala de Agronomie, Horticultura si Zootehnie (2012-2016) 
Director Birou Programe Comunitare al USAMV Iasi (2008-2009) 
Director Birou Erasmus+ USAMV Iasi (2016-2020) 
Decan (2004-2008, 2020-prezent Facultatea de Zootehnie)  
Director Departament Invatamant la Distanta, Fac. de Zootehnie (2002-2004) 
Sef de catedra Stiinte fundamentale in zootehnie (2000-2004) 
Conducător de doctorat in domeniul Zootehnie, specializarea Alimentatia animalelor 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi 
Tipul/sectorul de activitate  Invatamant superior 

Perioada  1988-2002 

Funcţia sau postul ocupat  inginer cercetare, asistent universitar, sef de lucrari, conferentiar unversitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Responsabil specializare masterat Nutritie si alimentatie animala 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi 

Tipul/sectorul de activitate  Invatamant superior 

Perioada  1987-1988 

Funcţia sau postul ocupat  inginer cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi  activitate de cercetare-dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului  Statiunea de Cercetare si Productie pentru Cresterea Bovinelor Dancu Iasi  

Tipul/sectorul de activitate  cercetare-dezvoltare 

Perioada  1985-1987 

Funcţia sau postul ocupat  inginer, sef ferma 

Activităţi şi responsabilităţi  managementul unei ferme de vaci de lapte 

Numele şi adresa angajatorului  Trustul IAS Iasi 

Tipul/sectorul de activitate  productie in agricultura/zootehnie 

Educaţie şi formare   

Perioada  2006-2007 
Calificarea / diploma obţinută  “Management si marketing în agricultură”, Diploma de studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate /  
competenţe profesionaledobândite  

Management in agricultură; Marketingul produselor agricole   
organizarea, conducerea si optimizarea activităţilor specifice producţiei agricole 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi 

Nivelul în clasificarea (inter)naţională studii postuniversitare de specializare 



Perioada  1990-1995 
Calificarea / diploma obţinută  Doctor în agronomie / Diploma de Doctor în ştiinţe 

Disciplinele principale studiate /  
competenţe profesionale dobândite  

Nutriţie si alimentatie animala; Biotehnologii aplicate in alimentatie; Aditivi furajeri / 
folosirea aditivilor furajeri in hrana păsărilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi 
Nivelul în clasificarea (inter)naţională  studii postuniversitare de doctorat 

Perioada  1981-1985 
Calificarea / diploma obţinută  Inginer zootehnist / Diploma de inginer 

Disciplinele principale studiate   
/ competenţe profesionale 

dobândite  

Anatomie; Fiziologie; Genetică; Nutriţie si alimentatie; Tehnologii de creştere si 
exploatare a animalelor; Procesarea produselor animale; Contabilitate; Zooeconomie; 
Conducerea si organizarea intreprinderii / managementul producţiei zootehnice  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi 
Nivelul în clasificarea (inter)naţională  studii universitare de licenţă 

Aptitudini şi competenţe personale  
Limba(i) maternă(e) limba română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleză, franceză – bine 
italiana, maghiara - slab 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare  Citire  Conversaţie  Discurs oral  Exprimare scrisă  

Limba engleza B1 B2 B1 B2 B1 
Limba franceza B1 B2 B1 B1 B1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  
Competenţe şi abilităţi sociale  Comunicare, integrare, colaborare, responsabilitate, respect reciproc 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Coordonarea activităţii unui colectiv, gestionarea de resurse, planificarea si realizarea 
unor activităţi - sef de catedră, decan, director departamente, director de granturi de 
cercetare ştiinţifică 

Competenţe şi aptitudini tehnice desfasurarea activităţilor specifice unei  exploataţii / companii / organizatii din domeniul 
agroalimentar- trei ani de experienţă în activitatea de producţie, doi ani activitate de 
promovare si distributie; managementul si auditul calitatii 

Competenţe de utilizare a calculatorului Utilizator PC / Microsoft Office - Word, Excel, Power Point; Internet 
Alte competenţe şi aptitudini Merceologie generala; Merceologia produselor alimentare. 

Managementul proiectelor. Managementul si auditul calitatii.  
Consultanţă în domeniul nutriţiei si alimentaţiei animale. 

Permis de conducere Categoria B, din 1982. 
Informaţii suplimentare membru al Comisiei de Stiinte agricole a CNCSIS (2003-2008) si expert evaluator; 

expert ARACIS (2007 - prezent); 
expert tehnic organisme de certificare SYSCERT - TUV Hessen,  TUV Nord Romania 
presedinte fondator al Asociatiei Nutritionistilor din Romania 
presedinte Comisia de Nutritia si alimentatia animalelor, Societatea Romana de Zootehnie 
referent ştiinţific la Editura TipoMoldova Iaşi si Revista Cercetari agronomice in Moldova; 

Alte  Autor/coautor de carte universitara - 24 titluri, intre care: 
  1. I.M. Pop, P. Halga, Teona Avarvarei. 2006 -  Nutriţia şi alimentaţia animalelor Vol.I.,II,III. 
Edit. TipoMoldova, Iaşi. 838 pagini, ISBN (978-) 973-8900-27-1  Premiul ASAS 2006  
  2. I.M. Pop, 2006 - Aditivi furajeri, Edit. TipoMoldova Iasi, 190 pag., ISBN 973-8900-32-8; 978-
973-8900-32-5 
Autor/coautor a peste 190 de lucrari stiintifice publicate 
Coordonator/membru in 24 de proiecte de cercetare, intre care: 
  1. LLP LdV TOI 2008 FR-117-011 WINDAIR project , with title "Transfer of the Training 
courses on Quality of Production (Hygiene/Traceability/safety) in the Food Small and Medium-
sized companies in Hungary and Romania" (staff member); 
  2. Contract cod CNCSIS 723, tema 6/2007 si 11/2008- Evaluarea incidenţei şi a gradului 
contaminării cu plumb, cadmiu, cupru, zinc, nitraţi şi nitriţi a nutreţurilor vegetale şi a riscurilor 
folosirii lor în hrana animalelor (membru in colectiv); 
  3. Grant CNCSIS, tip E, cod 93/2004, tema3 - Dezvoltarea şi modernizarea laboratorului de 
control a calităţii furajelor din componenţa Centrului de cercetare al Facultăţii de Zootehnie Iaşi 
(director de proiect); 
  4. Contract nr. 35411/2001, cod CNCSIS Z-427/2001, A264/2002 si 62/2003 - Caracterizarea 
valorii nutriţionale a furajelor din România folosind metode bazate pe conţinutul în pereţi celulari.  
(director de proiect); 
5. Grant CNCSU, contract nr. 4023/1995 tema 6 B  şi 5023/1996, tema 5/820 – Cercetări cu 
privire la utilizarea în alimentaţia animală a unor produse biotehnologice ca biostimulatori . 
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