
 

                           

 
 
 

 
 
  

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  VLAD A Iulian 

Adresă(e) Topoloveni ,Str. Boțîrcani, nr. 27 ,  cod poștal 115500. Județ Argeș.  
 

Telefon(oane) +40 0248 544 793 
Mobil:   0723 368 811 

  

Fax(uri)  

E-mail(uri) vladiul@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Romănă 

Data naşterii 17.08.1961 

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 2004 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare: 
Etologie, Zootehniei, Hidrobiologie şi Echipament cinegetic şi salmonicol . 

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

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: „Zootehnie”,  „Cinegetică”, „Piscicultură și 
Acvacultură”. 

Perioada 1994-2004. 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare: Etologie, Tehnologia Creşterii Ovinelor şi Caprinelor, 
Zootehnie Generală, Tehnologii de Producere a Cărnii 

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

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Pregătirea  şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ  şi educativ de la Facultatea de 
Zootehnie, specializările: „Zootehnie”, şi  Colegiul Universitar Agricol.  

Perioada 1990-1994. 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare: :  Tehnologia Creşterii Ovinelor şi Caprinelor, şi Zootehnie 
Generală. 



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

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Pregătirea  şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ  şi educativ de la Facultatea de 
Zootehnie, specializarea „Zootehnie”  şi Colegiul Universitar Agricol 

Perioada 1988-1990 

Funcţia sau postul ocupat Asistent suplinitor -Şef sector ovine. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare: Tehnologia Creşterii Ovinelor şi Caprinelor și Coordonarea 
activităţii de practici productive studenţeşti dar şi în procesul didactic prin lucrărilede laborator 
la specia: ovine și caprine. 

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

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Pregătirea  şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ  şi educativ de la Facultatea de 
Zootehnie, specializarea: „Zootehnie”.   

Perioada 1987 – 1988. 

Funcţia sau postul ocupat Sef de fermă piscicolă. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Urmărirea procesului de producţie, cu respectarea tehnologiei şi de îmbunătăţire a unor 
aspecte de ordin tehnic şi managerial, studierea şi atenuarea factorilor de risc ce apar în 
exploataţiile piscicole, în bazine artificiale situate în. 

Numele şi adresa angajatorului I.A.S. Piteşti. Călineşti-Stefanesti, judeţul Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Ciprinicultură în policultură, Piscicultură și  Acvacultură. 
 

Perioada 1986 – 1987. 

Funcţia sau postul ocupat Sef de fermă, Complex tineret taurin. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul de producţie, cu respectarea tehnologiei şi îmbunătăţirea unor aspecte de 
ordin tehnic. 

Numele şi adresa angajatorului I.A.S. Piteşti. Căteasca, judeţul Argeş. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Zootehnie,  Creşterea tineretului taurin. 
 

Educaţie şi formare  

Perioada 
 
 

2009 
 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă- Consultanţă Agricolă.  
  Studii post universitare de Consultanţă în Agricutlură, 

Discipline principale studiate / 
Competenţe profesionale dobândite 

Instituţiile şi Politicile Comunitare., Politicile Agricole Europene., Tehnologii moderne şi 
reglementările U.E.pentru cultivarea procesarea şi marketingul cerealelor şi plantelor tehnice, 
Tehnologii moderne în creşterea: bovinelor, ovinelor-caprinelor, păsărilor şi suinelor. 
Reglemntările U.E. privind procesarea şi marketingul produselor din lapte şi carne, Metodele şi 
Tehnicile de Marketing, Plan de Afaceri şi Contabilitate Agricolă.Politicile Agricole Comune 
privind Protecția Mediului.Specializare pe Domenii de Consultanţă Agricolă în cadrul P.A.C. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învătământ /furnizorului de formare 

U.S.A.M.V.Bucureşti.  
Facultatea de Management. Programul de Studii Postuniversitare - Makis. 
 Centrul de Pregătire şi Informare Makis. 



Perioada 1990-1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Zootehnie 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Reproducţie.Endocrinologie, Etologie., Fiziologie.,Tehnologii de exploatare a suinelor., 
Confortul animalelor de fermă, 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

U.S.A.M.V.Bucureşti.  
Facultatea de Zootehnie. 

Perioada 1998  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs pedagogic de estimare şi stabilire a competenţei şi a metodelor de examinare. 
Examinarea şi Estimarea competenţelor profesionale. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

U.S.A.M.V. Bucureşti în  
Colaborare cu Reaseheat College, Anglia. 

Perioada 1997, Iunie – August 
 

Calificarea / diploma obţinută Stagiu doctoral de perfecţionare în domeniul etologiei si fiziologiei animale. 
Certificat de atestare. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Etologie.,Fiziologia Comportamentului.,Sistemele Intensive de Exploatare., Confortul şi 
Bunăstarea animalelor., Legislaţie Comunitară Specifică și impactul pentru protecția mediului 
în exploatarea animalelor. 
Specializare pe domeniile amintite şi metode şi tehnici de estimare a confortului animal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Agricolă, Perugia, Italia. 
Facultatea de Zootehnie şi Facultatea de Medicină Veterinară. 

Perioada 1997 Februarie – Martie. 

Calificarea / diploma obţinută Stagiu de perfecţionare în prepararea produselor proaspete din carne. Certificat de atestare. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Controlul şi calitatea produselor proaspete din carne., Materii prime şi ingredienţi de 
preparare., Procesarea produselor. Specializare în domeniul preparării şi procesării produselor 
proaspete din carne.Legislație comunitară privind trasabilitatea și biosecuritatea alimentara. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

A.S.F.O.  D`ARMOUR Brest- Franţa 
Colegiul de Industrie Alimentara (E.N.I.T.I.A). 

Perioada 1995 Iulie – Septembrie. 

Calificarea / diploma obţinută Stagiu de perfecţionare în domeniul  în domeniul metabolismului şi producţiei animale.  
Certificat de atestare. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Nutriţie-digestibilitate., Fiziologia digestiei. 
Specializarea pe analize biochimice şi de metabolism în funcţie de tipul de producţii principale 
respectiv carne şi lapte pe speciile caprine, ovine, bovine. Legislație comunitară privind 
valorificarea produselor  de origine animală.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Staţiunile de Cercetare Pentru Producţie Animală Posieux-Fribourg-Elveţia 

                                                    

Perioada 

1993 Mai – Octombrie. 
 



Calificarea / diploma obţinută Stagiul de specializare ăn producţii furajere. Certificat de atestare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Producţii Furajere., Pratologie.,  
Perfecţionare pentru producţia furajeră şi modalităţi de îmbunătăţire a tehnicilor şi metodelor 
folosite în pratologie. Cadrul Legislativ Comunitar privind pratologia și protecția mediului. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 / furnizorului de formare 

Staţiunile de Cercetare Pentru Producţie Furajeră Changins., Nyon-Elveţia. 
 

Perioada 
 

1982 – 1986. 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Diplomă de Licenţă,  Inginer diplomat. 

                 Disciplinele principale studiate 
/  

            competenţe profesionale 
dobândite  

 

Discipline fundamentale: Biochimie, Anatomie, Fiziologie animală, Genetică animală, 
Microbiologie; 
Discipline de domeniu: Ameliorarea animalelor, Nutriţia animalelor; Reproducţia animalelor, 
Patologie; animală, Management, Marketing, Pedagogie; 
Discipline de specialitate: Tehnologii de creştere a animalelor. 

     Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

                             / furnizorului de 
formare 

I.A.N.B. Bucureşti – Facultatea de Zootehnie 
 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau   
                                         

internaţională 

4 

 
Aptitudini şi competenţe personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză, Engleză, Italiană. 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Limba engleză  B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

Limba italiană  B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de comunicare, spirit de echipă, receptivitate, abilităţi psiho-pedagogice dobândite 
prin formare profesională şi context profesional. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric şi administrativ. Capacitate de sinteză şi analiză.  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoaşterea tehnologiilor de creştere şi exploatare a animalelor ierbivore și în special ovine și 
caprine 
Cunoaşterea tehnicilor de Producție și procesare la speciile ovine caprine. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

  Cunoaşterea sistemelor de operare/programare pe calculator. 

Competenţe dobândite pe parcursul formării profesionale. 

Permis(e) de conducere B-E 



Informaţii suplimentare 
 
 
 
 

                                                                                    
 

 

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

 
  Membru al Societăţii Române de Zootehnie (1991 – prezent); 
Membru al Asociaţiei Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio România (2012- prezent); 
Membru în  F.O.M.R. afiliata EUROMONTANA și COPA COCEGA.(2015-prezent) 
Membru Who is Who – Enciclopedia Personalităţilor din România (2009 – prezent) 
Membru în  A.C.O.Corbii de Piatră (2015-prezent) 
 

Informaţii suplimentare 
Referinţe privind stagiile și specializarile   

efectuate în străinătate. 

1.Dpl eng. Erik Mossimman., Dpl.eng. Jaques Troxler.,Dpl.eng. Bernard Jeangros -Statiunea 
de Cercetari.Furajere-Changins-Nyon,Elveţia., 
2.Dpl.med.vet.Andreas Gutzwiler.,Dpl.Biol.Marcel Barman.,Dpl.eng.Frantz Jantz.,Dpl.eng 
Roger Daccord., Statiunea de Cercetari pentru Producţie Animală Grangeneuve-Frigourg- 
Elvetia.,  
3.Dpl.eng. Dominique Colin., Colegiul de Industrie Alimentara (E.N.I.T.I.A) ASFO D`ARMOUR 
Brest- Franţa. 
4.Proff. Marcella Bataglini Bernardini. Proff. Alessandro Dabenedetti., Proff. Alessandro 
Malfatti.,Proff. Silvana Diverio. Universitatea Agricola Perugia Facultatea de Zootehnie., 
Catedra de Exploatarea Animalelor Universitatea Agricola Perugia Facultatea de Medicină 
Veterinară Catedra de Chimia Biologică şi Etologie, Italia.  

                                            Anexă           
                                  Lucrări ştiinţifice  
                                 reprezentative şi    

                          Contracte de cercetare 
 
 
  
 
 

 Teza de doctorat; 
A. Cărţi și capitole din cărți publicate: 18; 
B. Lucrări indexate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings: 8  
C. Lucrări indexate BDI: 78. 
D.   E.    Lucrări publicate în reviste şi volume de conferințe (neindexate): 16 
E.   F.   Proiecte de cercetare / dezvoltare / inovare pe bază de contract: 11 

  

  

 
 
Data: 29.11.2017        Conf.  univ. Dr. Iulian VLAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


