
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu  
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

  
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Curriculum vitae  
Europass 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume MORARU RADU-ADRIAN 

Adresă(serviciu) Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490, România 

Telefon(oane) +40 232 407 517   

Fax(uri) +40 232 260 650 

E-mail(uri) ramoraru@yahoo.com; ramoraru@uaiasi.ro  

Naţionalitate(-tăţi) ROMÂNA 

Data naşterii 04.01.1970 

Sex M 
 

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Invatamant superior 

Experienţa profesională  

Perioada 2008- prezent 

Funcţia sau postul ocupat ŞEF LUCR. DR. 

Activităţi şi responsabilităţi principale activitate didactică și cercetare specifică domeniului universitar, în conformitate cu legea 
învăţământului şi statutul cadrului didactic. Titularul disciplinelor de:  Managementul protectiei 
consumatorului, Managementul mediului, Management şi planificarea afacerilor, Turism rural, 
Agroturism, Produse de alimentatie publica si agroturism, Metode si instrumente pentru dezvoltare 
durabila.  
- predare cursuri şi lucrări practice studenţilor – nivel licenţă (cursuri de zi şi învăţământ la 
distanţă) şi masterat 
- îndrumare proiecte de diplomă şi lucrări de disertaţie la învăţământ de zi şi ID 
- participare la proiecte de cercetare în calitate de  director si membru în echipe de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţele Vietii Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică și cercetare - Facultatea de Agricultură, departamentul Agroeconomie 
 

 

Perioada febr. 2004 – oct. 2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale activitate didactică și cercetare 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Facultatea de Agricultură, Catedra de stiințe economice si umaniste 

  

Perioada Oct 2001 – febr. 2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale activitate didactică și cercetare 

mailto:ramoraru@yahoo.com
mailto:ramoraru@uaiasi.ro
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Facultatea de Agricultură, Catedra de stiințe economice si umaniste 

  

Perioada Oct 2000 – oct. 2001 

Funcţia sau postul ocupat Suplinire post Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi principale activitate didactică și cercetare 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Facultatea de Agricultură, Catedra de stiințe economice si umaniste 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 27.06-01.06.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de stagiu 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conceperea, utilizarea şi dezvoltarea cursurilor „on line” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

L Agente universitaire de la Francophonie şi USAMV Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

internaţională 

Perioada mai 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologia învatamantului deschis la distanţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IDESC-UAIC-Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

naţională 

Perioada 26.05-30.11. 2010 

Calificarea / diploma obţinută Administrator pensiune turistică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Certificat de calificare profesională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CEFIDEC Vatra Dornei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

naţională 

Perioada mai 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Auditor in domeniul calitatii 
Manager proiect 
Formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Eurodidactica - Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

naţională 

Perioada oct 2000 – mai 2008 

Calificarea / diploma obţinută DOCTOR ÎN AGRONOMIE 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe agricole şi silvice, domeniul Agronomie, specializarea Management şi Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

naţională 
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Perioada oct 2000 – iul 2002 

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ STUDII APROFUNDATE- specializarea Economie Agrara Europeana 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Master - Facultatea de Agricultura 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

naţională 

Perioada oct. 1995 – iul. 2000 

Calificarea / diploma obţinută INGINER DIPLOMAT IN ZOOTEHNIE 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Facultatea de Zootehnie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

naţională 

Perioada sept 1984 -  sept 1988 

Calificarea / diploma obţinută DIMPLOMA DE BACALAUREAT 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul “Costache Negruzzi” Iaşi 

 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) ENGLEZA, GERMANA 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  ENGLEZA  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba GERMANA  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

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

 

Competenţe şi abilităţi sociale Seriozitate, corectitudine, onestitate, perseverenta, spirit de echipa 
Capacitate bună de adaptare in medii multiculturale dobandita in urma activitatii derulate in timpul 
stagiilor la universitati din strainatate. 
Personalitate echilibrata, creativa si meticuloasa 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bune abilitati de comunicare și organizare 
Capacitate de sinteză și analiză 
Rezistenţă la lucru în codiţii de stres 

Competenţe şi aptitudini tehnice  
 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoaştere la nivel de utilizare a programelor informatice  MS Office -Word, Excel, Power Point,  
Moodle 

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte competenţe şi aptitudini  01.07-31.08.1998 - Stagiu de specializare în domeniul TEHNOLOGII DE CRESTEREA 
ANIMALELOR, la Universitatea Justus Liebig Giessen, Germania 

 15.08-10.11.2001 - Stagiu de specializare în domeniul MANAGEMENT ÎN PROCESAREA ŞI 
COMERCIALIZAREA CĂRNII, la Universitatea din Hohenheim –Stuttgart şi societatea 
Bauerliche Erzeugergemeinschaft Schawabisch Hall, Germania 

 2-20. 06. 2001: Curs intensiv Limba Germana –Centrul Cultural German Iaşi 
 19.03-05.04 2007 - Stagiu de specializare în domeniul MANAGEMENT, CONSULTANŢĂ ŞI 

COOPERAŢIE AGRICOLĂ, la Universitatea Justus Liebig Giessen, Germania 
 19.03-05.04. 2007; Cursuri Limba Germana-B1, Akademisches Auslandsamt- Justus Liebig 

Universitat Giessen, Germania 
 02-06.12.2008 - Stagiu de specializare în domeniul PLANIFICAREA FERMEI I  cu lectori de 

la Universitatea din Weihenstephan –TRIESDORF –Germania, 
 08.09-12.09.2008- Stagiu de specializare în domeniul MANAGEMENTUL AFACERILOR 

AGRICOLE cu lectori de la Universitatea din Weihenstephan –TRIESDORF –Germania 
 23-27.02.2009 - Stagiu de specializare în domeniul PLANIFICAREA FERMEI II cu lectori de la 

Universitatea din Weihenstephan –TRIESDORF –Germania 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 

Membru în asociatii 
stiințifice/profesionale 

Membru al asociaţiilor ştiinţifice şi profesionale: 
- „Forumul Montan din România” (2008) 
- Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montana-„ROMONTANA” (2008) 
- SIRAR- Societatea-de-Istorie-si-Retrologie-Agrara-din-Romania (2009) 
- Societatea Romana De Zootehnie (2015) 

 1.  

Informaţii suplimentare Căsătorit, 2 copii 

  

Data:   23.02.2022          sef lucr. dr. Moraru Radu-Adrian 


