
 

 

 
Curriculum vitae   

Europass  

 
Informaţii personale   

Nume / Prenume  ROTARU LILIANA 
Adresă  Str. Ţuţea Petre nr. 6, bl. 836, sc. B, ap. 3, Iaşi 

Telefon(oane)  0232-407539, 0744850800 
Fax  0232260650 

E-mail  lirotaru@uaiasi.ro 
Naţionalitate   română 
Data naşterii  9.05.1967 

  

Locul de muncă vizat 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  14.09.2009 - prezent 

 

19.09.2005 - 14.09.2009 
07.02.2000 - 19.09.2005 
01.03.1995 - 07.02.2000 
20.10.1994-01.03.1995 
 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar 

 
 

Conferenţiar universitar 
Şef de lucrări 
Asistent universitar 
Asistent univ. suplinitor 

 
Activităţi şi responsabilităţi 

 

principale ACTIVITATE DIDACTICĂ: 2009 – prezent – profesor univ. (Ampelografie, 
Culturi 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, îndrumare practică, consiliere ani studii 
ACTIVITATE DE CERCETARE: 
- participare contracte cercetare: 

- director echipe cercetare: 5 proiecte naţionale; 
- responsabil de proiect / responsabil ştiinţific: 2 proiecte naţionale şi unul 

POSCCE 
- membru echipe cercetare: 11 proiecte naţionale. 

- elaborare lucrări ştiinţifice: 133 lucrări şi comunicări ştiinţifice 
 

 
 

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  Gestionar  
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  01.03.1990-03.03.1992 

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  
Bioehnologii în viticultură 

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  ing. 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: 

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. 
 
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. 
 
1997-1998 - 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  

- Îndrumare şi consiliere studenţi 
- Organizare activităţi ştiinţifice şi social-culturale 
- Expert ştiinţific al României la Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului 
- Membru în societăţi şi asociaţii profesionale: 

- Societatea Română a Horticultorilor. 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- capacitate de adaptare şi lucru în echipă; 
- coordonarea activităţilor manageriale şi de execuţie ale echipelor de 
cercetare  
- membru în Senatul USAMV Iaşi (2008 - prezent) 
- membru în Consiliul Facultăţii de Horticultură (2004-prezent) 
- director al Departamentului de practică al USAMV Iaşi (2009-2012) 
- prodecan cu activitatea ştiinţifică la Facultatea de Horticultură (2012-prezent) 

  
Competenţe şi aptitudini 

tehnice 
- implementarea protocoalelor experimentale,activitate de cercetare; 
- managementul activităţii educaţionale; 
- expertiză în domeniul horticulturii (ampelografie, viticultură); 
- referent ştiinţific la vol. “Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Horticultură” - 
ISSN 1454-7376 (Editura Ion Ionescu de la Brad Iaşi), revistă recunoscută 
CNCSIS, clasificată B+ 
- recenzor la Revista Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca - 
ISSN 1842-4309) revistă recunoscută CNCSIS, clasificată ISI; 
- referent ştiinţific la cursuri universitare publicate în edituri recunoscute CNCSIS
- referent ştiinţific în comisii susţinere teze de doctorat; 
- membru comisii examen de licenţă/disertaţie; 
- EXpert evaluator ARACIS; 
- Expert evaluator proiecte de cercetare din cadrul programelor PN II. 

  
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 cartea 
“Ampelografie”. Editura “Solness” Timişoara. 
 - 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. 
- 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 
 

2.09.2012    Prof. univ. dr. Liliana ROTARU 


