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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume POPA C.Răzvan Alexandru  

Adresă(e) București, sector 6, Strada Gârleni, nr. 2, bloc C86, ap. 35, cod poștaș 061653 

Telefon(oane) 0727636724   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) poparasvan@yahoo.co.uk 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 04.04.1977 

Sex Masculin 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional  

Universitatea de Şţiinţe agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti 
Conferenţiar universitar dr. – Facultatea de Zootehnie 

Experienţa profesională  

Perioada 2009 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare: 
Ameliorarea animalelor, Ameliorarea peștilor, Introducere în zootehnie, Controlul statistic al calității, 
Tehnici de modelare și conducere a fermelor zootehnice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Pregătirea  şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ  şi educativ de la Facultatea de 
Zootehnie, programele de studii de licenţă şi masterat: „Zootehnie”,  „Tehnologii speciale în industria 
alimentară”, „Proiectarea și dezvoltarea fermelor zootehnice”. 

Perioada 2006 – 2009 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare: Ameliorarea animalelor, Ameliorarea peștilor, Introducere în 
zootehnie, Programe de ameliorare, Tehnică experimentală. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Pregătirea  şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ şi educativ de la Facultatea de 
Zootehnie, specializările: „Zootehnie”. 

Perioada 2002 - 2006 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare: Ameliorarea animalelor, Ameliorarea peștilor, Introducere în 
zootehnie, Programe de ameliorare, Optimizarea programelor de ameliorare,Tehnică experimentală. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Pregătirea  şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ  şi educativ de la Facultatea de 
Zootehnie, specializarea „Zootehnie”. 

Perioada 2000 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvență 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare: , Genetică animală, Ameliorarea animalelor, Tehnică experimentală, 
Optimizarea programelor de ameliorare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare în vederea elaborării tezei de doctorat   

Perioada Iunie 2000 - noiembrie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Seș compartiment însămânțări artificiale 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizare și coordonare activitate de reproducție 
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Numele şi adresa angajatorului SC ROMSUINTEST SA Periș, Straga Gării, nr. 1, Periș, Ilfov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Complex de selecție a suinelor 

Educaţie şi formare  

Perioada 
 
 

2012-2014 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Discipline principale studiate / 
Competenţe profesionale dobândite 

Reproducție și ameliorare genetică. 

Numele şi tipul instituţiei de învătământ 
/furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași, Facultatea de Zootehnie 

Perioada 2011-2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postdoctorale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biodiversitate Zootehnică şi Biotehnologii Alimentare pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei 
necesare Ecosanogenezei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Română, Institutul Național de Cercetări Economice 

Perioada Ianuarie - februarie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare de specializare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Consultanță agricolă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Centrul de pregătire și 
informare UMP-MAKIS 

Perioada 15.11.2000 – 30.09.2005  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor - Domeniul Zootehnie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Genetica şi Ameliorarea animalelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau   
                                         internaţională 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti 
 
6 

Perioada 1.10.1995 – 30.06..2000  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer Zootehnist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Competenţe în domeniul ştiinţelor zootehnice 
- Competenţe în exploatarea animalelor 
- Competenţe privind domeniul profesional, a contextului economic, legal şi social 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau   
                                         internaţională 

5 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă 
- capacitate de lucru în condiţii de stres 
- abilităţi de comunicare 
- abilităţi oratorice 
Competenţele au fost dobândite în context profesional şi ca urmare a participării în echipele de 
cercetare/implementare a numeroase proiecte de cercetare şi extensie. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate cumulativă în coordonarea şi valorificarea activităţilor strategice adecvate domeniului de 
activitate (membru în echipa de cercetare a facultăţii  şi institutelor de cercetare); Spirit organizatoric 
şi administrativ; leadership; experienţă în managementul proiectelor  
Competenţele au fost dobândite în context profesional şi ca urmare a participării în echipele de 
cercetare/implementare a numeroase proiecte de cercetare şi extensie. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoaşterea tehnologiilor de creştere şi exploatare a speciilor de interes economic; 
Cunoaşterea metodologiilor de evaluare genetică a reproducătorilor. 
Elaborarea programelor de ameliorare.  
Optimizarea genetică și economică a programelor de ameliorare. 
Conservarea biodiversității. 
Tehnică experimentală și cercetare în zootehnie. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
- o bună stăpânire a aplicaţiilor MatLab 
Competenţele au fost dobândite în context profesional. 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare 
 
 
 
 

                                                                                    
  
 

 
 

Membru în organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la organizaţii din domeniul 
educaţiei şi cercetării: 

 
Membru al Societății Române de Zootehnie 
Membru al Societății Române de Ecologie 
Membru INTECOL 
 Membru Who is Who – Enciclopedia Personalităţilor din România (2008 – prezent); 
  

Premii şi distincţii obţinute Premiul G.K. Constantinescu (2006) pentru cartea Programe de ameliorare genetică în zootehnie, Ed. 
Ceres București.  
 
Premiul G.K. Constantinescu (2009) pentru cartea Monografia creşterii bubalinelor din România şi pe 
plan mondial, Ed. Ceres București.  
 
Premiul G.K. Constantinescu (2015) pentru Particularitățile fenotipice, genotipice și de creștere ale 
bivolului indigen, Ed. Pim, Iași.  
 
Premiul Gh. Ionescu-Sisesti (2016) pentru Particularitățile fenotipice, genotipice și de creștere ale 
bivolului indigen, Ed. Pim, Iași.  
 
Brevete: Vitroplantule de dud inoculate cu endomicorize de tip vezicular arbuscular destinate cultivării  
solurilor contaminate cu plumb şi procedeu de obţinere, brevet de invenție nr. a 2011 00916/  
19.09.2011/ publicat în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială-Secțiunea Invenții Nr. 7/30.07.2013. 
Autori din USAMVB: Cristiana Diaconescu, Georgeta Diniţă, Popa Răzvan, Urdeș Laura 
 
 

                                             Anexă           
                                  Lucrări ştiinţifice  
                                 reprezentative şi    

                             Contracte de cercetare 
 
 
  
 

 
                                             

  
A. Teza de doctorat; 
B. Cărţi și capitole din cărți publicate: 11; 
C. Lucrări indexate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings: 5  
D. Lucrări indexate BDI: 107 

E.   E.    Brevete: 1 
F.   F.   Proiecte de cercetare / dezvoltare / inovare pe bază de contract: 19 

 
 
  

  

 
 
Data: 20.01.2017 

 


