CURRICULUM VITAE
1. Nume: MITREA
2. Prenume: RODI
3. Data şi locul naşterii: 12.08.1958, Comuna Drănic, Judeţul Dolj
4. Cetăţenie: Română
5. Stare civilă: Căsătorit
6. Studii:
Şcoala generală
Liceul
Instituţia
Universitatea Facultatea
Universitatea
din Craiova,
Perioada: de la
Scoală Generală
Liceul Teoretic Tudor
Facultatea
de
Horticultură,
(luna, anul) până Drănic, Jud Dolj
Arghezi, Craiova IX
IX 1979 - IX 1983
la (luna, anul)
IX1965-IX1973
1973-IX 1977
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de inginer,
Diploma de absolvire
Grade sau
specializarea Horticultură
diplome
obţinute
10. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea din Craiova, Facultatea de
Horticultură, departamentul de Biologie şi Ingineria Mediului, profesor universitar, conducător de
7. Titlul ştiinţific: Doctor în Horticultură - 1999
8. Conducere doctorat: Conducător ştiinţific de doctorat (Ord. M.Ed.C.I. nr. 1805/20.08.2007),
Domeniul Horticultură / Specializarea Protecţia plantelor
9. Experienţa profesională: ____________________________________________________________
II. 1984. -X. X. 1990. -II. X. 1992
X.-2001
X.2006 şi în
Perioada: de
2007 şi în
1990.
1992.
-IX.2001.
-X.2006
prezent
la (luna, anul)
prezent
până la (luna,
anul)
Dăbuleni,
Dăbuleni,
Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, din anul 2011
Locul:
Instituţia:

Funcţia:

Descriere:

jud Dolj
SCCPN
Dăbuleni

Inginer în
cercetare şi
Cercetător
ştiinţific
Activitate de
cercetare

jud Dolj

Liceul
Agroindu
strial
Dăbuleni
Profesor
titular cu
gradul
definitiv
Activitate de
predarea la
unele
discipline de
specialitate

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

Asistent şi
lector
universitar

Conferenţiar
universitar

Pofesor
universitar

Activităti de
predare curs şi
lucrări
practice la
Disciplina
Fitopatologie

Activităti de
predare curs şi
lucrări practice la
Disciplina
Fitopatologie şi
alte discipline de
Protecţia plantelor

Activităti de
predare curs şi
lucrări practice
la Disciplina
Fitopatologie şi
alte
discipline de
Protecţia
plantelor

doctorat, titularul disciplinei de Fitopatologie.
11. Vechime la locul de muncă actual: 25 ani
12. Brevete de invenţii: 13. Lucrări elaborate şi / sau publicate în ţară şi străinătate:
Lucrarilor au fost publicate astfel:
Tratate, Monografii, cursuri universitare, carţi de specialitate: 7
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Conducător de
doctorat
A

îndrumare
doctoat în
Domeniul
Horticultura

Lucrăr ştiinţifice (articole): peste 200
14. Membru al asociaţiilor profesionale:
- Societatea Română a Horticultorilor (membru);
- Societatea Română a Horticultorilor, Filiala Dolj (membru);
- Societatea de Protecţia Plantelor - Transilvania, Cluj-Napoca (membru);
- Societatea de Protecţia Plantelor - Muntenia, Bucureşti (membru);
- Societatea Naţională de Biologie (membru);
15. Limbi străine cunoscute: franceza
16. Alte competenţe:
Competenţe şi abilităţi sociale. Capacitate buna de comunicare si adaptare la medii
multidisciplinare, spirit accentuat de echipa, abilitati dobandite in urma colaborarii in diferite echipe dec
cercetare si a participarii la diferite specializari.
Competenţe şi aptitudini organizatorice. Experienta buna a managementului de proiect si al
echipei, in calitate de coordonator a numeroase contracte de cercetare cu finantare nationala si internationala,
castigate pe baza de competitie, în cadrul comisiei de Stiinte Agricole si Silvice, spirit organizatoric etc.
17. Specializări şi calificări:
- Cursuri pentru aplicarea metodologiilor moderne în cercetarea ştiinţifică, în cadrul ASAS
Bucureşti, în perioada 1985 - 1986;
- Cursuri de INFORMATICA (aplicarea metodelor statistico - matematice în cercetarea ştiinţifică
agricolă), în cadrul ASAS Bucureşti, în anul 1987;
- Cursuri intensive de limba franceză, în cadrul ASAS Bucureşti, în perioada 1987 1988;
- Cursuri de perfecţionare pentru obţinerea gradului didactic definitiv în în învăţămăntul
preuniversitar , 1990
- Cursuri de Auditori pentru sisteme de management al siguranţei alimentelor, in cadrul Miscarii
Romane pentru Calitate, in anul 2007;
.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 20 granturi pe baza de competitie nationala şi internaţională finantate de Banca Nationala, CNCSIS,
CEEX, PN II, etc.
Funcţia

Programul/Proiectul
Identificarea indicatorilor de biodiversitate din principalele
agrobiocenoze în vederea aprecierii modificarilor datorate
noilor tehnologii de control al bolilor, buruienilor şi
dăunătorilor; Grant CEEX nr.136/Biotech; val.160000 lei
Contract nr.6/2005, cu SC Alchimex SA Bucureşti -Teste
biologice pentru fungicidul TOPSIN AL 70 PU si teste biologice
pentru insecticidele OL 40 si ALFASECT
Contract nr.2/2004, cu SC Alchimex SA Bucureşti -Teste
biologice pentru produsul SEMNAL 80 PUS si SEMNAL 500
SC
Contract nr.2/2003, cu SC Alchimex SA Bucureşti -Teste
privind actiunea biologica asupra bacteriilor fixatoare de azot
Rhyzobium spp. pentru produsul FASTER 10 Ec; Teste
biologice pentru produsul FASTER 10 Ec (Hyphantria cunea) +
Systhane C.
Grant Cercetări privind fundamentarea şi elaborarea
tehnologiei de cultivare a pepenilor verzi cu plante
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Director proiect

Perioada:
de la... până la...
2006-2008

Director proiect

2005

Director proiect

2004

Director proiect

2003

Membru în
colectivul de

2008-2011

altoite, în vederea obţinerii de producţii biologice în zonele cu
soluri nisipoase;, "PARTENERIATE" Direcţia de cercetare 5;
nr. 52-14 val 315000 lei
Studiul relaţiei patogen-gazdă-agent de transmitere în scopul
aplicării măsurilor preventive şi limitării pagubelor produse de
virusuri şi organisme asemănătoare.
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
Elaborarea unor strategii ecologice moderne de 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
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
Cercetări privind cobmbaterea integrată a bolilor şi
dăunătorilor din Oltenia în agroecosisteme diferite şi efectele
;
Grant
CNCSIS
secundare
ale
pesticidelor"
352541/635/cod.CNCSIS 332,.val 20 000 lei
Studiul ecosistemelor praticole din zona subcolinară a 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
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
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
"Cercetări privind micoflora şi entomofauna din Oltenia în
agroecosisteme diferite şi efectele secundare ale utilizării
pesticidelor"; Grant nr.3027/15c/1327/ val 3500 lei
Cercetări privind micoflora şi entomofauna din Oltenia în
agroecosisteme diferite şi efectele secundare ale utilizării
pesticidelor"; Grant nr. 5006/16c/1428/ val

3

cercetare

Membru în
colectivul de
cercetare
Membru în
colectivul de
cercetare

2008-2011

Membru în
colectivul de
cercetare

2004

Membru în
colectivul de
cercetare

2003

Membru în
colectivul de
cercetare

2002

Membru în
colectivul de
cercetare

2001

Membru în
colectivul de
cercetare
Membru în
colectivul de
cercetare

2001

Membru în
colectivul de
cercetare
Membru în
colectivul de
cercetare

1999

Membru în
colectivul de
cercetare
Membru în
colectivul de
cercetare

1997

2008-2011

2000

1998

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

Membru în
colectivul de
cercetare
Membru în
colectivul de
cercetare
Membru în
colectivul de
cercetare

1995

1994

1993

19. Alte menţiuni:
19.1. Membru în consilii naţionale de specialitate:
- referent teze de doctorat din domeniu;
- referent ştiinţific pentru cursuri universitare şi cărţi de specialitate din domeniu;
- membru în comisii de acordare a gradelor didactice
19.2. Premii şi distincţii
Premii:
- Premiul SRH /2008 pentru cartea Fitopatologie, 2004, Editura Universitaria, Craiova; acordat de
Societatea Română a Horticultorilor.
- PREMIUL SRH /2003 - pentru lucrarea FITOPATOLOGIE GENERALĂ, 2000, Editura
Universitaria, acordat de Societatea Română a Horticultorilor.
Distincţii:
- Diploma / 2005 - aordata de Societatea de Protectia Plantelor Transilvania
20. Competenţe în activitatea de cercetare:
- evaluator al programului de cercetare în cadrul programelor AGRAL, CNCSIS, RELANSIN şi
CEEX;
Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
Data completării: Semnătura 17.06.2016
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