
 

 

 

 

CURRICULUM  VITAE 

 
 

 

 

Informaţii personale   

Nume / Prenume  VÎNTU Vasile  

Adresă(e)  Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10, bl. B1/A/4/10, cod 700063, România  

Telefon(oane)  Mobil: 0723537810 

Fax(uri)  0232407399 

E-mail(uri)  vvintu@uaiasi.ro 

Naţionalitate(-tăţi)  Română 

Data naşterii  28.12.1957 

Sex  Masculin 

Tipul/Locul de muncă vizat  Profesor universotar; USAMV Iași 

Domeniul ocupaţional  educaţie-formare, cercetare 

Experienţa profesională   

Perioada 2001 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  
Profesor universitar, conducator de doctorat, Rector USAMV Iaşi 2012-2020, 

Președinte Senat USAMV Iași, 2020-prezent 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale  

Activitati didactice şi de cercetare, coordonarea de teze de doctorat 

Coordonarea activităților Senatului din USAMV Iaşi 

 1998-2001, conferenţiar universitar 

 1995-1998, şef de lucrări 

 1990-1995, asistent universitar 

 Iulie 1986-1990, activitate cercetare catedră, asistent suplinitor 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate  
Invăţământ superior 

Perioada Oct. 1984 – iunie 1986, inginer, şef fermă pastorală Vatra Dornei 

Numele şi adresa angajatorului IIEP Suceava 

Tipul activităţii   Imbunătăţirea şi gestionarea pajiştilor 

Educaţie şi formare   

Perioada  1989-1993, Doctorat USAMV Iaşi 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de doctor, 1993 

Disciplinele principale studiate  Producerea şi păstrarea furajelor 

Competenţe profesionale  
Imbunătăţirea şi folosirea pajiştilor; Tehnologii culturi furajere; Conservarea furajelor 

Calitatea biotopului şi biomasei aeriene 

Numele şi tipul instituţiei de 

invatamant 
USAMV Iaşi; universitate publică 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internationala  
8, studii doctorale 

Perioada 1980-1984, Facultatea de Agricultură Iaşi 

Calificarea / diploma obţinută  
Diploma de inginer, 1984, şef de promoţie, media anilor 9,96 şi 10 la examenul de 

diplomă 

Disciplinele principale studiate /  
Botanică, Fiziologie vegetală, Agrotehnică, Fitotehnie, Fitopatologie, Imbunătăţiri 

funciare, Producerea şi păstrarea furajelor 
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Competenţe profesionale  
Gestionarea fondului funciar, tehnologii de cultivare a plantelor, organizarea 

activitatilor din agricultură, calitatea mediului 

Numele şi tipul instituţiei de 

invatamant 
Institutul Agronomic Iaşi, actualmente USAMV Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internationala  
6, studii superioare 

Specializări 

- 1989-1993 - stagiu de pregătire pentru doctorat, tema “Cercetări privind 

productivitatea pajiştilor permanente, în funcţie de unele verigi tehnologice aplicate, 

în Depresiunea Jijia-Bahlui”; titlul ştiinţific de “Doctor în Agronomie”, iulie 1993, 

diploma cu seria J nr. 1733. 

- august 1994 - stagiu de documentare profesională în Germania, Landul Hessa 

(Universitatea Giessen, Staţiunea de Cercetări Rauischholzhausen, Staţiunea de 

Cercetări de la Gross-Gerau, Staţiunea de Cercetări din Eichhof, Staţiunea de 

Cercetări Agricole Kassel) – logistica şi managementul activităţilor agricole şi de 

cercetare; 

- mai 1995 - stagiu de specializare în domeniul “Agricultura biologică şi calitatea 

mediului” la Facultatea de Ştiinţe Agronomice din Gembloux-Belgia; bursă Program 

Tempus II, JEP 08055/94; 

- mai 1999 - stagiu de documentare profesională la Colegiul Agricol din Rethel, 

regiunea Champagne-Ardenne, Franţa – managementul logistic şi al fermelor, 

managementul calitatii; 

- aprilie 2000 - activităţi didactice şi de documentare la Universităţile de Studii din Bari 

şi Perugia – Italia; Programul ERASMUS/SOCRATES-2000 – management 

academic şi comunicare interuniversitară; 

- septembrie 2002 - stagiu de documentare: comunicare, logistică şi management 

universitar, ISA Lille, Franţa; 

- decembrie 2004 - stagiu de documentare profesională, privind logistica şi   

managementul fermelor zootehnice: Elveţia (The Research Institute of Organic 

Agriculture – FiBL; ferme organice), Austria (ferme ecologice); 

- mai, 2013 - stagiu de perfecţionare profesională, Erasmus, Faculty of Life Sciences 

and Facility Management,  Wadenswil, Elveţia – logistică, managementul calitatii şi 

comunicare interuniversitară 

- mai, 2017 - stagiu de perfecţionare profesională, Erasmus+, Agriculture Colege 

Rethel, France – logistică, managementul calitatii şi comunicare interuniversitară 

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

Limba(i) maternă(e) Romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare  Citire  Conversaţie  Discurs oral  Exprimare scrisă  

Limba franceza B2 C1 B2 B2 B2 

Limba engleza B2 B2 B2 B2 B2 

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

Competenţe şi abilităţi sociale  Capacitate de comunicare si sociabilitate, abilitati de inter-relationare 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Capacitate de adaptare si lucrul in echipa, cu distribuirea sarcinilor intre membrii 

echipei; atenţie distributivă şi la detalii; capacitate bună de organizare şi planificare a 

activităţilor; capacitate de rezolvare rapidă şi eficientă a problemelor; experienta in 

managementul universitar si cel al proiectelor (managementul resurselor umane, 

managementul calitatii, managementul logistic, managementul investitional, 

valorificarea activitatii de cercetare etc) 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudini tehnice in implementarea proiectelor, a protocoalelor experimentale; 

infiintarea de loturi experimentale; efectuarea de expertize, abilitati in domeniul 

implementării proiectelor, a elaborării de documente. 

 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Utilizarea Microsoft-office (word, excel, power-point ); MS Project; Corel,  

Baze de date 
 

Alte competenţe şi aptitudini Expert evaluator CNCS, PN II; ARACIS 

Informaţii suplimentare:  
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Experienţa managerială în calitate de: director sau responsabil în proiecte cercetare/formare profesională 

Experienţa acumulată în programe/proiecte: 35 proiecte derulate, din care la 16 director/responsabil partener şi la 19 

colaborator. În ultimii 15 ani am participat la derularea a peste 22 proiecte, din care la 10 proiecte, finanţate din fonduri 

naţionale şi europene, am avut calitatea de director coordonator sau director echipă partener şi am făcut parte din peste 12 

colective de cercetare, în calitate de membru. 

 

Titlul proiectului şi datele de identificare Funcţie Perioada 

Cercetări privind valoarea agronomică şi alimentară a principalelor ecosisteme praticole 

din România, în condiţiile gestionării durabile şi menţinerii biodiversităţii covorului 

vegetal: CEEX-Modul I- Cod 36/2005 

Director coord. 2005-2008 

Reconstrucţia ecologică a pajiştilor degradate de factori naturali şi antropici: CEEX-

Modul I-Cod 39/2005 
Director partener 2005-2008 

Infiintarea unui laborator de analiza sol-planta, potrivit cerintelor Uniunii Europene 

privind certificarea calitatii si conformitatii: CEEX-Modul IV-Cod 1187/2006 
Director coord. 2006-2008 

Cercetări comparative cu privire la productivitatea, biodiversitatea şi calitatea pajiştilor 

din Bazinul Dornelor, folosite în sistem convenţional şi ecologic: CNCSIS-Cod 

601/2005 

Director coord. 2005-2008 

Evaluarea impactului sistemelor de productie ecologica asupra valorii agronomice si 

biologice a ecosistemelor furajere si calitatii produselor animaliere, in scopul cresterii 

eficientei economice a fermelor si securitatii animaliere: PN II-Cod 051-026 

Director partener 2007-2010 

Conservarea biodiversitatii agroecosistemului montan: PS 6.3.1. Director partener 2008-2011 

Scoala postdoctorala in domeniul agriculturii si medicinei veterinare: POSDRU-ID 

62371 
Director partener 2010-2013 

Îmbunătăţirea programelor de studii de master cu profil agroalimentar, prin promovarea 

inovării şi asigurarea calităţii, în acord cu cerinţele calificărilor din Romania şi Uniunea 

Europeană (CALIMAS)”: POSDRU-ID 61841 

Director partener 2010-2013 

Cercetări cu privire la valorificarea potenţialului biologic la sorg şi iarbă de Sudan, 

pentru îmbunătăţirea structurii şi calităţii bazei furajere, în Podişul Central Moldovenesc: 

CNCSIS-Cod 585/2005 

Membru echipă 2005-2008 

Dezvoltarea de parteneriate pentru participarea universităţilor agricole româneşti la 

programele europene de cercetare: CEEX-Modul III-Cod 152/2006 
Membru echipă 2006-2008 

Evaluarea efectelor amenajarii luncii inferioare a Prutului pentru conservarea 

potentialului genetic al resurselor naturale si a biodiversitatii in vederea identificarii unor 

solutii de reabilitare a zonei: PN II-Cod 051-011 

Membru echipă 2007-2010 

Cercetari cu privire la cresterea calitatii produselor lactate ecologice certificat prin 

utilizarea eficienta  a resurselor naturale si prin respectarea principiului trasabilitatii pe 

intreaga filiera a produsului: B.M.-Cod 299581/2007 

Membru echipă 2007-2010 

Sprijinirea si imbunatatirea participarii doctoranzilor la programele doctorale: POSDRU-
ID 4871 

Membru echipă-

resp. asig. calităţii 
2008-2010 

Sprijinirea si imbunatatirea participarii doctoranzilor la programele doctorale: POSDRU-
ID 52176 

Membru echipă-

resp. asig. calităţii 
2009-2012 

Perfecţionarea şi dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare şi inovare prin Şcoala 
Doctorală : POSDRU-ID 77222 

Membru echipă-

resp. logistică, asig. 

calităţii 

2010-2013 

Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza 
competenţe şi competitivitate pe piaţa muncii: POSDRU-ID 62723 

Membru echipă-resp. 

dezv. curriculară şi 

conţinut ştiinţific 
2010-2012 

Practica pentru o piata a muncii competitiva: POSDRU/161/2.1/G/139241 Membru echipă 2014-2015 
SP2= Șanse Profesionale prin Stagii de Practica Profesionale, 
POSDRU/189/2.1/G/156171 / 2015 Membru echipă 2015 

Investment in Human Resources - Quality and Efficiency in Agriculture and Services 
(IRU-CEAS) (partner): POSDRU/164/2.3/S/138071 

Resp. partener 2014-2015 

Promoting sustenable production and implementation of good practices in the bovine 
farms from Romania, the Republic of Moldova and Ukraine cross-border region: MIS-
ETC 2/1/32 

Membru echipă 2013-2015 

Covor vegetal adecvat pentru îmbunătăţirea condiţiilor de agroecosistem în livezi 

intensive cu măr: 29 BG/2016 
Membru echipă 2016-2018 

POCU/90/6.13/6.14-105764-2018 - SP3 = Şanse Profesionale prin Stagii de practică şi 

Susţinere Partenerială 
Membru echipă 2018 

POC, SMIS 2014+ - 119611, contract nr 4/AXA1/1.2.3G/05.06.2018 - Constituirea si 

implementarea de parteneriate pentru transfer de cunostinte intre Institutul de cercetari 

pentru agricultura si mediu Iasi si mediul economic agricol – AGRIECOTEC 

Membru echipă 2018-2021 

POCU/379/6/21/123458,  Educatie antreprenoriala inovativa - EducAtIv Membru echipă 2019-2021 
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Activitatea 

stiintifica si de 

cercetare 

 

Activitatea publicistică este materializată prin 245 lucrări publicate, din care: 23 cărţi, manuale, 

îndrumătoare, în edituri acreditate CNCSIS, din care 19 pentru uz universitar, 6 caiete de lucrări 

practice litografiate, 7 brevete indexate Derwent Clarivate Analytics şi 210 articole ştiinţifice. Din 

acestea, 92 sunt publicate în anale universitare indexate în prezent BDI, 65 alte reviste/volume 

naţionale, 14 în reviste/volume indexate/cotate ISI şi 39 în reviste de specialitate şi volume ale 

unor Congrese/Conferinţe internaţionale, indexate BDI, cu recenzori şi ISBN 

  

Prestigiul profesional la nivel naţional şi internaţional 

Atribuţii şi activităţi de specialitate în comisii şi consilii naţionale din subordinea MECS 

 

 Membru în Comisia de Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină veterinară a CNCSIS: 2001-2008 

 Membru în Consiliul Naţional al Cercetării din Învăţământul Superior: 2004 – 2011 

 
Membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare: 2006 

– 2011; 2012 - prezent 

 
Membru în Comisia de experţi permanenţi ARACIS, Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară: 

2006-2012 

 Preşedintele Comisiei de Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară, CNCSIS: 2010 

 
Membru în Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior: 2011-prezent; vicepreședinte 

CNFIS 2016-prezent 

 
Membru în Consiliul Naţional al Rectorilor, coordonator al Comisiei de calitate, evaluare și activități 

de ierarhizare și clasificare, 2012-2020 

Membru în 

academii 
Membru titular: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Secţia Culturi de câmp, din 2016 

Membru în colectivul editorial al unor reviste indexate în BDI/ISI 

 

 Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Agronomie 

 Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Horticultură 

 Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Zootehnie 

 Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Medicină Veterinară 

 Acta Agriculturae Serbica, Universitatea Krakujevac-Serbia 

 Revista Cercetări Agronomice în Moldova 

 Romanian Journal of Grassland and Forage Crops 

 
Natural Resources and Sustainable Development, University of Oradea  

Analele Universității din Oradea, Fascicula Protecția mediului 

Stiinta Agricola, Universitatea Agrara de Stat din Moldova, Chisinau 

 Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 

Membru în organizaţii/organisme profesionale/ştiinţifice 

 Membru fondator al Societăţii Române de Pajişti şi vicepreşedinte al societăţii, 2010-2019 

 Societatea Inginerilor Agronomi din România; 

 Societatea de Retrologie Agrară; 

 Fundaţia Universitară pentru Sprijinirea Producatorilor Agricoli “Haralamb Vasiliu”. 

 Societatea Nationala Romana pentru Stiinta Solului  

 Membru în Registrul Naţional al Experţilor din Învăţământul Superior şi Cercetare. 

 
FAO Inter-Regional Cooperative Research and Development Network on Pastures and 

Fodder Crops. 

 Membru al European Grassland Federation (EGF) 

Alte menţiuni  

 
Conducător de doctorat din anul 2004, domeniul Agronomie, specializarea Producerea şi 

păstrarea furajelor: 7 teze și 5 stagii postdoctoranzi finalizate. 

  

Informaţii suplimentare 

In ultimii 20 ani am făcut parte din structuri academice de conducere la nivelul 

universităţii, secretar ştiinţific/cancelar general al Senatului în perioada 2000-2004, cu 

responsabilităţi privind cercetarea ştiinţifică, managementul proiectelor şi activitatea 

didactică, prorector cu activitatea didactică 2004 – 2012, Rector, 2012-2020, Președinte 
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Senat USAMV Iași din 2020, precum şi din comisii lucrative în diverse organisme de 

evaluare, validare, monitorizare şi asigurarea calităţii în educaţie şi cercetare la nivelul 

universităţii sau la nivel naţional. Prin activitatea desfăşurată am acumulat o bogată 

experienţă care îmi este utilă în dezvoltarea de strategii pentru creşterea calităţii în educaţie 

şi cercetarea ştiinţifică, evaluare în vederea promovarii in cariera didactica, dezvoltatea 

instituţională, implementarea proiectelor, elaborarea de documente cu caracter normativ, 

cooperarea internă şi internaţională.  

  

 

 

 

16.11.2020                                                                                       Prof. univ. dr. Vasile Vîntu 

 


