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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CRISTEA STELICA 

Adresă(e) Intrarea Biserica Alba , nr. 3, etj 5 ap 9, sect. 1 , Bucuresti 

Telefon(oane) +40213181778; +40720882908   Mobil: 

Fax(uri)  

E-mail(uri) stelicacristea@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

  

Data naşterii 1 decembrie 1958 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 

ocupaţional 

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti 

Agronomie 
 
 

  

Experienţa profesională  
 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2006- Prezent 
Profesor  
Director Scoala doctorala IMRVA-prezent 
Activitati didactice si de cercetare 
Facultatea de Agricultura –Catedra : Genetica Ameliorare si Protectia plantelor 
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti ; 2011- 
Departament Stiintele plantelor 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2002-2006 
Conferentiar universitar  
Activitati didactice si de cercetare 
Facultatea de Agricultura –Catedra : Genetica Ameliorare si Protectia plantelor 
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

1995-2002 
Sef de lucrari 
Activitati didactice si de cercetare 
Facultatea de Agricultura –Catedra : Genetica Ameliorare si Protectia plantelor 
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

1990-1995 
Asistent universitar  
Activitati didactice si de cercetare 
Facultatea de Agricultura –Catedra : Genetica Ameliorare si Protectia plantelor 

 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

1987-1990 
Inginer 
Productie agricola 
Unitatea agricola Curcani , jud. Calarasi 
Productie vegetala 
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Educaţie şi formare  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

          Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/furni nizorului de 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                  

   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                  

2011 
Certificat absolvire  
Formator  
Cod COR 241205  
 
SC MS Expertmob SRL 
 
 
2011 
Certificat  
„ Perfectionarea cadrelor universitare implicate in dezvoltarea programelor de studii” 
 
Organizat de” SC Fiatest SRL” Bucuresti la USAMV Iasi in contract POSDRU 
/86/1.2/S/ 62723 
 
2010 
DIPLOMA DE LICENTA 
Domeniul DREPT 
 
UNIVERSITATEA Bucuresti 
 
2008 
Diploma de studii postuniversitare de specializare in consultanta agricola 
 
Consultanta agricola 
 
MCT USAMV-B, Centrul de pregatire si informare –UMP-MAKIS 

 
2006 
Certificat de absolvire a cursului „ Dreptul de proprietate intelectuala” 
Dreptul de proprietate intelectuala 
USAMV-B , Proiectul european TRANSACT , in colaborare cu Oficiul de Stat pentru 
Inventii si Marci 
 
 

Perioada 1997 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Agronomie 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Cercetari privind biologia si combaterea ciupercii Pyrenophora graminea (Drechslera 
graminea) la orz 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara- Bucuresti B-dul Marasti, 
59, sect 1 Bucuresti, cod 011464  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

1994 
 Interdisciplinary Course on Modern Horticulture – K.U. Leuven – Belgia, –certificat 
de absolvire.  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Curs international de horticultura moderna 
 
KU Leuven 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
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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 forma 

1987 
Diploma Inginer  
Profil agricol 
Specializarea Agricultura 
IANB Bucuresti 
 
1977 
 
Diloma de bacalaureat 
Lic „ Al Sahia” Sectia Real,Oltenita, Calarasi 
 
 

Precizaţi limba(ile) maternă(e)  

 Romana 
 

 Franceza, engleza 

  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Franceza 
Limba Engleza 

 
C2 

utilizatori 
experimentat

i  
C2 

utilizatori 
experime

ntati 
C2 

utilizatori 
experimentati 

C2 
utilizatori 
experimen

tati 
C2 

utilizatori 
experimentati 

B2 
utilizatori 

independenti 
B2 

utilizatori 
independe

nti 
B2 

utilizatori 
independenti 

B2 
utilizatori 
independe

nti 
B2 

utilizatori 
independenti 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, capacitate de comunicare şi realizarea de contacte umane cu uşurinţă 
,capacitate de adaptare la medii multiculturale,  sociabilitate,  integrabilitate.  

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi spirit de organizare dobândite ca secretar ştiinţific al Catedrei de 
Genetica Ameliorare si Protectia plantelor ,coordonator al Masteratului de „Protectia 
agroecosistemelor si expertiza fitosanitara”, membru in  proiecte de cercetare-
dezvoltare, conducere  doctorat , director Scoala doctorala, sef catedra „ Genetica 
Ameliorare si protectia plantelor( 2010-2011)  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe în domeniul agronomie,  patologie vegetala ( diagnoza macroscopica ,  
detectie si identificare microscopica a patogenilor plantelor, patologia semintei : flora 
patogene si saprofita, structura florei microbiene, interrelatii, controlul bolilor plantelor, 
cobntrol biologic: fungi endofiti, antagonisti, compusi de origine vetetala, 
implementarea metodelor de profilaxie si terapie  in fitopatologie, control chimic- tetare 
molecule active, ecologia si epidemiologia fitopatogenilor ,rezistenta plantelor la boli, 
microbiologie, prognoza si avertizare boli la plante,  management combatere integrata a 
bolilor plantelor;  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 Cunoştinţe operare calculator, căutare pe Internet, lucrul cu poşta electonică;  

  

  

  

Alte competenţe şi aptitudini  Hobbies: lectura, sport- ca mijloc de întreţinere a sănătăţii,  muzică  

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
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Informaţii suplimentare Responsabil Master „ Protectia agroecosistemelor si expertiza fitosanitara”, din anul 
2009 
 Presedinte comisie dizertatie 
Presedinte/ membru comisii abilitare/ comisii de sustinere doctorat 
Membru comisie de admitere la Facultatea de Agricultura 
Membru comisie de licenta la Facultatea de Agricultura  
Membru comisie de disertatie  
Membru comisie de sustinere referate de doctorat 
Membru comisie de evaluare teze de doctorat  
Membru in comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice 
Membru in comisii de admitere la doctorat 

Colaborator/partener in contracte de cercetare si proiecte POSDRU (director-  proiecte 

POSDRU, burse doctorale , ID 52614;76888;  2010-2013; Program 136/2006 CEEX; 

TEHPOLRED. Program CEEX 153/ 2006; TFE. Program CEEX. Nr. 43/10.10.05; 

CNCSIS tip A 1657; FP 7 ITHAKA Initiative Towards a Sustainable Kerosene for 

Aviation- resp fitopatologie ; Contract 1312/2006; PNCDI II, Parteneriate 51-065/2007; 

Proiect 22138/2008 TINOCIP ; Contract 16032/0802 2016 

 Lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi din domeniu ISI (cotate si 
indexate web of science)-60  
Redactare carti /manuale universitare/  indrumatoare de laborator 7/5 
Referent stiintific “ Dictionar de Fitopatologie in sapte limbi- Micoze”, elaborat la 
Institutul de   Biologie Iasi ,Ed Tehnica,2009 , Bucuresti;  
Referent stiintific „Traheofite si micobiote din Bazinul Cernei de Oltet”, 20014, Ed 
Sitech, Craiova 

 Brevet ISTI S - nr. 00504/2018 ; 
Premiul  Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „ Gheorghe Ionescu Sisesti” (2009), 
pentru  cartea „ ‚Bolile plantelor legumicole’ 
 

 


