
1 
 

CURRICULUM VITAE 
 
1. Nume: MITREA   
2. Prenume:  ION 
3. Data şi locul naşterii:  04.03.1959, Comuna Stoicăneşti, Judetul Olt 
4. Cetăţenie:  Română 
5. Stare civilă:  Căsătorit 
6. Studii:  
Instituţia Şcoala generală Liceul  Universitatea  

Facultatea  
Perioada: de la 
(luna, anul) 
până la (luna, 
anul) 

Scoala Generală 
Stoicănesti, Jud Olt 
IX 1966- IX 1974 

Liceul Agoindustrial 
Cracal, 
IX 1974-IX 1978 

Universitatea din Craiova, 
Facultatea de Agronomie, 
IX 1979 – IX 1983 

Grade sau 
diplome 
obţinute 

Diploma de absolvire Diplomă de Bacalaureat Diplomă de inginer, 
specializarea Agricultură 

 
7. Titlul ştiinţific: Doctor în Agronomie – 1994, (Ord. M.I., nr. 6082/22.04.1994,), Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu Şişeşti“, Bucureşti; 
8. Conducere doctorat: Conducător ştiinţific de doctorat (Ord. M.Ed.C.I. nr. 
3656/10.04.2009), Domeniul Horticultură / Specializarea Protecţia plantelor  
9. Experienţa profesională: 
Perioada: de 
la (luna, anul) 
până la (luna, 
anul) 

II. 1984. – 
IX. 1989. 

II. 1989. – 
IX. 1991. 

X. 1991 – 
IX.1999. 

X.-1999 – 
X.2002 

 X.2002 și în 
prrezent 

2009 și în 
prezent 

Locul: Dăbuleni, 
jud Dolj  

Dăbuleni, 
jud Dolj  

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, din anul 
2011 Facultatea de Agricultură și Hoticultură 

Instituţia: SCCPN 
Dăbuleni 

SCCPN 
Dăbuleni 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, din anul 
2011 Facultatea de Agricultură și Hoticultură 

Funcţia: Inginer în 
cercetare 

Cercetător 
științific 

Asistent și 
lector 
universitar 

Conferenţiar 
universitar 

Pofesor 
universitar 

Conducător 
de doctorat 

Descriere: Activitate 
de cercetare 

Activitate 
de cercetare 

Activităti de 
predare curs 
și lucrări 
practice la 
Disciplina 
Entomologie 

Activităti de 
predare curs și 
lucrări practice 
la Disciplina 
Entomologie și 
alte discipline de 
Protecția 
plantelo 

Activităti de 
predare curs și 
lucrări practice 
la Disciplina 
Entomologie și 
alte discipline 
de Protecția 
plantelo 

Îndrumare 
doctoat în 
Domeniul 
Horticultura 

 
10. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultură şi 
Horticultură, departamentul de Horticultură şi Ştiinţa alimentului, profesor universitar, 
conducător de doctorat, titularul disciplinei de Entomologie.  
11. Vechime la locul de muncă actual: 26 ani 
12. Brevete  de invenţii: -  
13. Lucrări elaborate şi / sau publicate în ţară şi străinătate:  

Lucrarilor au fost publicate astfel:   
Tratate, Monografii, cursuri universitare,: 10 
Lucrăr ştiinţifice (articole): peste 200 
Broşuri, tehnologii: 2  
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14. Membru al asociaţiilor profesionale: 
- International Society for the Horticultural Science (membru); 
- European Society for New Methods in Agricultural Research (membru); 
- Asociaţia Specialistilor din Industria Alimentară din Romania. (membru); 
- Societatea Română a Horticultorilor (membru); 
- Societatea Română a Horticultorilor, Filiala Dolj (vicepreşedinte); 
- Societateai Română de Entomologie Generală şi Aplicată (SOREGA) (membru); 
- Societatea de Protecţia Plantelor – Transilvania, Cluj-Napoca (membru);  
- Societatea Naţională de Biologie (membru); 
- Societatea de Lepidopterologie din România (membru); 

15. Limbi străine cunoscute: engleza, franceza 
16. Alte competenţe: Membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu Şişeşti” – Bucureşt (2010-2014) (Anexa 1); 
17. Specializări şi calificări:  

17.1. Specializari in strainatate 
-  ,,Implementation of UE regulations for plant protection and plant health in 

Romania, la   Feldafing“, Germania, in anul 2001, (3 saptamani);  
- ,,Training in integrated control managemen“, Universitatea de Stat din Moldova, 

Chisinau, 2009 (o saptamana). 
- "Training in orchard management in private farms"; Tehnological Educational 

Institute TEI of Larisa, Grecia octombrie 2008 (o saptamana); 
17.2. Specializări în ţară 
- Cursuri de Auditori pentru sisteme de management al siguranţei alimentelor, in cadrul 

Miscarii  Romane pentru Calitate, in anul 2007; 
- Cursuri de Auditori pentru sisteme de management de mediu, in cadrul Miscarii 

Romane pentru   Calitate, in anul 2007;  
- Cursuri de Auditori pentru sisteme de management al calităţii, in cadrul Miscarii 

Romane    pentru Calitate, in anul 2007; 
- Cursuri intensive  de limba engleză, în cadrul ASAS Bucureşti, în perioada 1989 – 

1990; 
- Cursuri intensive  de limba franceză, în cadrul ASAS Bucureşti, în perioada 1987 – 

1988;  
- Cursuri de INFORMATICĂ (aplicarea metodelor statistico – matematice în cercetarea 

ştiinţifică   agricolă), în cadrul ASAS Bucureşti, în anul 1987; 
- Cursuri pentru aplicarea metodologiilor moderne în cercetarea ştiinţifică, în cadrul 

ASAS  Bucureşti, în perioada 1985 – 1986; 
-  Certificatul de absolvire al Seminarului Pedagogie/1983; 

18. Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale: 
Am participat in calitate de director de proiect sau membru in echipa de cercetare la 

realizarea a 22 granturi pe baza de competitie nationala şi internaţională finantate de Banca 
Nationala, CNCSIS, CEEX, PN II, etc. 
 

Programul/Proiectul Funcţia Perioada: 
de la... până la... 

Evaluarea riscului de apariţie şi de răspândire a 
fenomenelor de îngălbenire şi degenerare la viţa de vie 
produse de fitoplasme (micoplasme) în condiţiile 
schimbărilor climatice în România; Grant 
“PARTENERIATE” Direcţia de cercetare 5; nr. 52-130,  
val 56 000 LEI 

Director proiect 2008-2011 

Elaborarea unor strategii ecologice moderne de Director proiect 2004 
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combatere a patogenilor micotici şi dăunătorilor în 
ecosisteme horticole din centrul Olteniei”;Grant 
CNCSIS nr. 33062 cod CNCSIS 280;. VAL 40 000 LEI 
Elaborarea unor strategii ecologice moderne de 
combatere a patogenilor micotici şi dăunătorilor în 
ecosisteme horticole din centrul Olteniei”, Grant 
CNCSIS nr. 33547 cod CNCSIS 280, val 47 200 lei 

Director proiect 2003 

Elaborarea unor strategii ecologice moderne de 
combatere a patogenilor micotici şi dăunătorilor în 
ecosisteme horticole din centrul Olteniei”, Grant 
CNCSIS nr. 33451 cod 969,.val 20000 lei 

Director proiect  2002 

Cercetări privind cobmbaterea integrată a bolilor şi 
dăunătorilor din Oltenia în agroecosisteme diferite şi 
efectele secundare ale pesticidelor”; Grant CNCSIS 
352541/635/cod.CNCSIS 332,.val 20 000 lei 

Director proiect 2001 

.Stabilirea eficacităţii biologice a unor pesticide la 
culturile de arahide”; Contract C.N.C.S.U. nr 3006/A18 
val 20000 lei 

Director proiect 1994 

Stabilirea eficacităţii biologice a unor pesticide la 
culturile de arahide”;  Contract C.N.C.S.U. nr. 1084/18 
C/1B. val 20 000 lei 

Director proiect 1993 

POSCEE Nr.0487/04.08.2011 
Evaluarea, selectia si promovarea unor plante cu 
randamente ridicate de biomasa in culturi de tip src 
(short rotation coppice) pentru producerea de energie din 
resurse regenerabile  
ANCS Bucureşti val 850000 lei 

Membru 2011-2013 

Selecţia unor genotipuri noi de plante şi stabilirea 
tehnologiilor de cultură, în vederea creşterii 
randamentelor de biomasa pentru producerea de energie 
SC CET GOVORA SA val 150000 lei 

Membru 2009-2011 

Grant Cercetări privind fundamentarea şi elaborarea 
tehnologiei de cultivare a pepenilor verzi cu plante 
altoite, în vederea obţinerii de producţii biologice în 
zonele cu soluri nisipoase;, “PARTENERIATE” 
Direcţia de cercetare 5; nr. 52-14  val 315000 lei 

Membru  2008-2011 

Identificarea indicatorilor de biodiversitate din 
principalele agrobiocenoze în vederea aprecierii 
modificarilor datorate noilor tehnologii de control al 
bolilor, buruienilor şi dǎunatorilor; Grant CEEX 
nr.136/Biotech; val.160000 lei 

Membru 2006-2008 

Creşterea randamentelor biologice prin utilizarea 
resurselor heliotermice în vederea realizării de 
agrosisteme durabile şi competitive. Grant 
CEEX/Biotech nr. 637, 100000 lei 

Membru 2006-2008 

Asigurarea valorilor calitative a fructelor in conditiile 
ecologice si tehnologice din zona dealurilor 
subcarpatice sudice, bazat pe evolutia compozitiei 
chimice si a reziduurilor toxice (FRUCALIT), SCDP 
Valcea;Grant CEEX, nr.374; 100000 lei   

Membru 2006-2008 

Studiul ecosistemelor praticole din zona subcolinară a Membru 2001 
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Olteniei în vederea creşterii producţiei furajere”; Grant 
cu Banca Mondială nr. 35737 (10 C) 3400 lei 
Cercetări privind cobmbaterea integrată a bolilor şi 
dăunătorilor din Oltenia în agroecosisteme diferite şi 
efectele secundare ale pesticidelor”;  Grant CNCSIS 
7346/21. Cod CNCSIS 16, val 2900 lei 

Membru 2000 

Diversificarea sortimentului şi optimizarea tehnologiilor 
de cultură la plantele floricole” Grant CNCSIS nr. 26, 
cod CNCSIS 10;  2200 lei 

Membru 2000 

Diversificarea sortimentului şi optimizarea tehnologiilor 
de cultură la plantele floricole”; Grant CNCSIS 
11/cod.CNCSIS 84, 2500 lei 

Membru 1999 

Cercetări privind micoflora şi entomofauna din Oltenia 
în agroecosisteme diferite şi efectele secundare ale 
utilizării pesticidelor”; Grant CNCSIS 18/cod CNCSIS 
71 val 3200 lei 

Membru 1999 

Cercetări privind combaterea integrată a bolilor şi 
dăunătorilor din Oltenia în agroecosisteme diferite şi 
utilizarea pesticidelor determinând efectele lor 
secundare; Grant 23/Cod CNCSIS 50 val 3500 lei 

Membru 1998 

“Cercetări privind micoflora şi entomofauna din Oltenia 
în agroecosisteme diferite şi efectele secundare ale 
utilizării pesticidelor”; Grant nr.3027/15c/1327/ val 
3500 lei 

Membru 1997 

Cercetări privind micoflora şi entomofauna din Oltenia 
în agroecosisteme diferite şi efectele secundare ale 
utilizării pesticidelor”; Grant nr. 5006/16c/1428/ val 
2000 lei 

Membru 1996 

Cercetări privind micoflora şi entomofauna din Oltenia 
în agroecosisteme diferite şi efectele secundare ale 
utilizării pesticidelor”;  Grant nr. 4006/177C/B4, val 
1500 lei 

Membru 1995 

19. Alte menţiuni:  
19.1. Experienţă managerială:  
- Director Scoala Doctorală Ingineria Resursaelor Vegetale și Animale, Facultatea de 

Horticultură din ianuarie 2016 
- Prodecan interimar, Facultatea de Agricultură şi Horticultură, Univ. Craiova,  

(ianuarie – mai 2012  ). 
- Secretar ştiinţific, Facultatea de Horticultură, Univ. Craiova, (2000-2004);   
- Şef catedră, Legumicultură, Protecţia Plantelor, Tehnologie, (2004 – 2008);  
- Decan, Facultatea de Horticultura, Univ. Craiova,  (2008-2011); 
- Decan interimar, Facultatea de Agricultură şi Horticultură, Univ. Craiova, (octombrie 

– decembrie 2011; 
 

19.2. Membru în echipe de expertizare / evaluare a procesului educaţional la nivel 
naţional: 

- membru al ,,Comisiei de ingineria resurselor vegetale şi animale“, Panelul 2 – Ştiinţe 
inginereşti din cadrul CNATDCU  (2011-2012) 

- membru al Registrului de evaluatori ARACIS în Comisia nr. 9. Ştiinţe Agricole, 
Silvice şi Medicina veterinara, Domeniul Horicultură (2008-2011); 

19.3. Membru în consilii naţionale de specialitate: 
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- membru al Consiliului Cercetării Stiinţifice al Universităţii din Cariova (2008-2011); 
- membru în Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi doctorate al Universităţii din Cariova 

(2008-2011); 
- membru în Comisia Pentru Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii 

din Cariova (2008-2011); 
- menbru în Consiliul Ştiinţific al Facultăţii de Horticultură, Bucureşti din anul 2008; 
- menbru în Consiliul Ştiinţific al Facultăţii de Horticultură, Cluj-Napoca (2008-2011); 
- menbru în Consiliul Ştiinţific al Facultăţii de Horticultură, Iaşi (2008-2014); 
- membru în Consiliul Ştiinţific al Facultăţii de Horticultuă din Craiova din anul 2000; 
- membru în comitetul director al Satiunii Didactice Banu Maracine a Universitatii din 

Craiova (2008-2011)  
- membru în Senatul Universitatii din Craiova din anul 1999 –  2011 
- referent teze de doctorat din domeniu; 
- referent ştiinţific pentru cursuri universitare şi cărţi de specialitate din domeniu  
19.4. Membru in comitetul de radactie al unor publicatiilor stiintifice de 

specialitate: 
- Redactor şef al Revistei: South-Western Journal of Horticulture, Biology and 

Environment, (2010-2012) (http://anucraiova.3x.ro/swjhbe/index.html); 
- Redactor al Revistei: Analele Universităţii din Craiova, seria Horticultură, Biologie, 

Tehnologia prelucrării produselor agricole, (2008-2012), 
 (http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/horticultura/); 

19.5. Premii şi distincţii  
Premii:  
- ,,Marele Premiu al SRH/2013“ cu prilejul Centenarului Societăţii Române a Horticultorilor 

(1913-2013) şi al celui de-al XI-lea Congres Horticol, pentru Lucrarea Tratat de Entomologie Generala 
si Speciala. Editura Alpha MDN, Buzau, ISBN 978-973-139-207-3, 1052 pagini, 2011. 

 - Premiul ,,Eugen Radulescu,, /2011 pentru Stiinte agricole, acordat de Academia Oamenilor 
de Stiinta din Romania, pentru lucrarea Tratat de Entomologie Generala si Speciala. Editura Alpha 
MDN, Buzau, ISBN 978-973-139-207-3, 1052 pagini, 2011 

 - Premiul SRH - 2008 pentru cartea Dăunătorii produselor alimentare depozitate, 2006, Editura 
Universitaria, Craiova; 
 Distinctii: 

DIPLOMA şi MEDALIA CENTENARĂ a SRH/ 2013 cu prilejul Centenarului Societăţii 
Române a Horticultorilor (1913-2013) şi al celui de-al XI-lea Congres Horticol, în semn de recunoaştere 
şi preţuire pentru contribuţia adusă la afirmarea horticulturii româneşti. 

DIPLOMA DE EXCELENTĂ / 2012, pentru merite deosebite în dezvoltarea şi afirmarea 
naţională şi internaţională a învăţământului superior românesc şi a cercetării de profil, acordată de 
Facultatea de horticultură Cluj Napoca, cu ocazia aniversării a 35 de ani de învăţământ superior horticol 
clujan. 

DIPLOMA şi PLACHETA Omagială – 60 de ani de învăţămant superior horticol la Iaşi ,,în 
semn de recunoaştere si preţuire pentru activitatea depusa în afirmarea horticulturii româneşti”, 
acordate de Facultatea de Horticultură a USAMV ,,Ion Ionescu de la Brad” Iaşi,  2011. 

DIPLOMA DE EXCELENTĂ - 20 DE ANI DE ,,ŞTIINŢĂ, CALITATE ŞI 
PERFORMANŢĂ“ pentru contribuţia adusă la dezvoltarea învăţămantului Superior din Romania, 
precum şi transpunerea în practică a cuceririlor cercetării şi tehnologie în domeniul Ştiinţelor Agricole 
şi Silvice oferita de USAMB Timişoara, 2010 

DIPLOMA DE EXCELENŢĂ şi MEDALIA JUBILIARĂ ,,în semn de recunoaştere şi 
preţuire pentru contribuţia adusă la dezvoltarea cercetărilor pe nisipuri în România 1959 - 2009, 
acordate de Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe  Nisipuri, DĂBULENI, 2009. 

CERTIFICAT şi MEDALIA ,,75 de ani UASM“, ,,pentru merite deosebite în dezvoltarea 
învăţământului superior şi ştiinţei agricole“ acordate de Universitatea Agrară de Stat din MOLDOVA – 
CHIŞINĂU, 2008.    

http://anucraiova.3x.ro/swjhbe/index.html
http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/horticultura/
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DIPLOMĂ, acordata de SRH, ,,ca semn de recunoaştere şi preţuire pentru întreaga actiivitate 
depusă în afirmarea horticulturii româneşti, cu ocazia aniversării a 95 de ani de la fondarea Societăţii 
Române a Horticultorilor,  2008. 

DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ, acordată de COLEGIUL AGRICOL ,,DIMITRIE PETRESCU 
Caracal", (cu ocazia aniversării a 60 de ani de învăţământ agricol caracalean 1948 – 2008), 2008.    

DIPLOMĂ DE EXCELENTĂ ŞI MEDALIA JUBILIARĂ, a Facultăţii de Horticultură 
Craiova, 2002. 

DIPLOMĂ, acordată de Muzeul Olteniei - Ştiinţele Naturii (cu prilejul împlinirii a 75 de ani de 
la înfiintarea ,,Muzeului de Istorie Naturală" al Craiovei şi a 70 de ani de la funcţionarea sa ca secţie a  
Muzeului Olteniei, 1928 – 1998); 1998. 

20. Competenţe în activitatea de cercetare: 
- evaluator al programului de cercetare în cadrul programelor AGRAL, CNCSIS, 

RELANSIN şi CEEX; 
- monitor în cadrul programelor RELANSIN  

 
 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 
 
 Data completării:        Semnătura 
          10.06.2016 

                                                                                                                        


	CURRICULUM VITAE

