Curriculum Vitae

ȘTEFAN Gavril

Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

ŞTEFAN Gavril
nr. 3, str. M. Sadoveanu, 700490, Iaşi, România
0040 321-40798 int.
115

Fax(urî)

0040-0232-407650

E-mail(urî)

stefang@uaiasi.ro
stefan@agriceda.ro

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

tel:

0040-0232-407515

romană
M

Profesor universitar

Experienţa profesională
Perioada

Septembrie 2016 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Profesor universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Predarea cursurilor la disciplinele de Economie rurală, Analiză economico –
financiară, Analiza mediului de afaceri, Economia producției - Departamentul de
Agroeconomie, Facultatea de Agricultură a Universităţii pentru Științele Vieții „Ion
Ionescu de la Brad” din Iaşi;
- Publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate;
- Participarea la conferinţe şi la alte manifestări ştiinţifice;
- Inițierea și participarea la scrierea și managementul proiectelor de cercetare;
- Inițierea colaborărilor de mediul de afaceri pentru activități de cercetare și transfer
tehnologic.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Universităţii pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Activităţi didactice şi de cercetare în învăţământul universitar

Septembrie 2006 – August 2016

Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Predarea cursurilor la disciplinele de Economie rurală, Analiză economico –
financiară, Politici agricole - Departamentul de Agroeconomie, Facultatea de
Agricultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la
Brad” din Iaşi (actuala Universitate pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din
Iaşi);
- Publicarea de lucrări de specialitate, cărţi de specialitate şi îndrumare de lucrări
practice;
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- Publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate;
- Participarea la conferinţe şi la alte manifestări ştiinţifice;
- Obţinerea de granturi prin proiecte de cercetare/ consultanţă.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din
Iaşi.
Activităţi didactice şi de cercetare în învăţământul universitar

Februarie 1999 – August 2006

Funcţia sau postul ocupat

Şef de lucrări

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Predarea cursurilor, lucrărilor practice şi a seminariilor la disciplinele de Economie
rurală, Economie agrară, Estimaţiuni rurale, Analiza tehnico-economică, Politici agricole
şi agroalimentare- catedra de Ştiinţe economice şi umaniste, Facultatea de Agricultură
a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din
Iaşi.
- Publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate;
- Participarea la conferinţe şi la alte manifestări ştiinţifice;
- Obţinerea de granturi prin proiecte de cercetare/ consultanţă.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din
Iaşi.
Activităţi didactice şi de cercetare în învăţământul universitar

Octombrie 1995 – Ianuarie 1999

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Predarea cursurilor, lucrărilor practice şi a seminariilor la disciplinele de Economie
agrară şi Marketing - catedra de Ştiinţe economice şi umaniste, Facultatea de
Agronomie a Universităţii Agronomice şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la
Brad” din Iaşi.
- Publicarea în calitate de autor şi co-autor de lucrări de specialitate, cărţi de
specialitate şi îndrumare de lucrări practice;
- Publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate;
- Participarea la conferinţe și la alte manifestări ştiinţifice;
- Obţinerea de granturi prin proiecte de cercetare/ consultanţă.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Activităţi didactice şi de cercetare în învăţământul universitar

Decembrie 1992 – Septembrie 1995

Funcţia sau postul ocupat

Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Predarea lucrărilor practice la disciplinele de Economie agrară şi Marketing - catedra
de Ştiinţe economice şi umaniste, Facultatea de Agronomie a Universităţii Agronomice
„Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.
- Publicarea în calitate de autor şi co-autor de lucrări de specialitate, îndrumare de
lucrări practice;
- Publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate;
- Participarea la conferinţe şi la alte manifestări ştiinţifice.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Universitatea Agronomică „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Activităţi didactice şi de cercetare în învăţământul universitar
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

Martie 2016
Conducător de doctorat
Susţinerea Tezei de Abilitare cu titlul „Paradigma relaţiei agricultură – devzoltare rurală”
Domeniul: Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Specializarea: Economie rurală
Universitatea de Agronomie şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

2000
Specializare marketing agroalimentar
Marketing agroalimentar

Universitatea Aberdeen, Scoţia

-

1995
Specializare Economie agrară, Estimaţiuni rurale
Economie agrară, Estimaţiuni rurale

Universitatea de studii din Perugia – Italia

-

1995
Specializare Economie agrară, Planificarea producţiei agricole
Economie agrară, Planificarea producţiei agricole

I.N.R.A. Grignon – Franţa

-

1995
Specializare Economie agrară, Gestiunea întreprinderilor agricole
Economie agrară, Gestiunea întreprinderilor agricole

Universitatea de studii din Bologna – Italia
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formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

-

1994 - 2000
Doctor în ştiinţe agricole şi silvice – Agronomie, specializarea “Management şi
Marketing în agricultură”
Economie agrară, Marketing, Management

Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Doctorat

1987 - 1992
Inginer
Tehnologii agricole, Economie agrară, Marketing, Management

Facultatea de Agronomie, Specializarea Agricultura, Institutul Agronomic "Ion Ionescu
de la Brad" Iaşi
Studii universitare

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

Romană

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare
conversaţie

Scriere
la Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
Utilizator
B2
independent
independent

Limba italiană

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
Utilizator
B2
independent
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

•
•
•
•

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

•
•

Spirit de echipă: experienţă în munca de echipă ca urmare a participării la
mai multe proiecte de cercetare;
Adaptabilitate şi uşurinţă în comunicare, flexibilitate, spirit dinamic,
competenţe sociale obţinute ca urmare a activităţii profesionale;
Relaţii de colaborare cu studenţii obţinute în urma activităţii de coordonare
lucrări de diplomă, disertaţie și doctorat;
Capacitate de descoperire a spiritului antreprenoriat la nivelul studenților.
Coordonator al Centrului de Management Proiecte Majore din cadrul USV
Iasi;
Membru în comisia de licenţă în perioada 2008-2021;
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•
•
•

Administrator şef al Facultăţii de Agricultură în perioada 2002-2005;
Director de proiect în cadrul a 4 contracte de cercetare;
Membru activ în echipa de proiect din cadrul a 9 contracte de cercetare și 3
contracte cu mediul economic;
• Membru al Consiliului Facultății de Agricultură și a Senatului - USV IAȘI
• Director al Departamentului de relații cu mediul economic – USV Iași (martie
2020 – prezent)
.
Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale
• Societatea Română de Retrologie
• Asociaţia “Romontana”
• Societatea Română de Pajiști
• Societatea Română de Analiză Economico-Financiară
• European Association of Agricultural Economists
Competenţe şi aptitudini
tehnice

Competente în domeniile:
•
economie și strategii de dezvoltare rurală;
•
economia proiectelor de investiţii în agribusiness;
•
antreprenoriat și analiza afacerilor.
Elaborare lucrări ştiinţifice
Consultanţă în proiecte de cercetare
Evaluare proiecte de cercetare
Consultanţă în proiecte de investiţii

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Sistemul de operare Windows XP, MS Office (Word, Excel, Power Point), utilizarea
sistemului Blackboard Academic Suite de tip eLearning pentru evaluare şi instruire.

Alte competenţe şi aptitudini Activitatea ştiinţifică şi de cercetare
• Referent ştiinţific
• 1 carte de specialitate publicată în editură – singur autor;
• 11 cărţi de specialitate publicate în edituri – coautor;
• 7 cărţi de specialitate litografiate pe plan local – autor şi coautor;
• 4 proiecte de cercetare – director;
• 12 proiecte de cercetare – membru;
• 3 contracte cu agenții economici – membru în echipa de cercetare;
• 134 articole în revistele şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în baze
de date internaționale și publicate în reviste de specialitate – autor sau coautor;
• 14 lucrări ştiinţifice cotate ISI şi ISI proceedings.
Permis(e) de conducere

Categoria B
-

Informaţii suplimentare

Data: 20.02.2022
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