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Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  VITĂNESCU MARICEL 

Adresa  Com.Cudalbi, Jud. Galati, Str. Ștefan cel Mare nr.214, codul poştal 807105, 

România 

Telefon  0236 862 065 Mobil: 0746 406 526 

Fax  0236 862 065 

E-mail  vitanescu_maricel@yahoo.com 

 

Cetăţenia  Română 

 

Data naşterii  04.03.1969 

 

 Sex  Masculin 

 

Locul de muncă vizat / 
 Aria ocupaţională 

  

 

Experienţa profesională 
 

 

Perioada 

  

01.09.2017 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Predarea modulelor de specialitate în cadrul cursurilor postliceale, Diriginte 

Numele şi adresa angajatorului   Liceul Tehnologic Nr. 1 Cudalbi, Str. Ștefan cel Mare nr.247 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Inginer Profesor, Învățământ  

 

Perioada 

  

01.09.2010 – 20.07.2017 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor asociat 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Predarea modulelor de specialitate în cadrul cursurilor postliceale, Diriginte 

Numele şi adresa angajatorului   Liceul Tehnologic Nr. 1 Cudalbi, Str. Ștefan cel Mare nr.247 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Inginer Profesor, Învățământ  

 

Perioada 

  

01.05.2015 - prezent 
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Funcţia sau postul ocupat  Agronom 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 În cadrul proiectului Protein2 Food, implementarea în România a culturii de 

Quinoa. 

Numele şi adresa angajatorului   Fundația Sătean, Brăila Str. Dorobanti Nr. 21 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Cercetare, consultanță acordată fermierilor 

 

Perioada 

   

30.12.1994 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Administrator societate 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

  Gestionar, aprovizionare, marketing, întocmirea evidenței primare, casierie, 

organizarea pazei obiectivului, instruirea privind protecția muncii, prevenirea și 

stingerea incendiilor.  

Numele şi adresa angajatorului    SC CODALB- M.V. SRL, Com. Cudalbi, Jud. Galați 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

  Furnizare de imputuri pentru agricultură 

 

Perioada 

   

13.10.1992 – 01.07.1995 

Funcţia sau postul ocupat   Șef depozit 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

  Gestionar, coordonarea activității de recepționare, condiționare și depozitare a 

cerealelor, întocmirea evidenței primare, casierie, organizarea pazei obiectivului, 

instruirea privind protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor.  

Numele şi adresa angajatorului    Romcereal – R.A.  Sucursala Galați 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

  Recepționarea, condiționarea și depozitarea cerealelor 

 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 
  

2016 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută  Doctorand ( anul  III ) 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Contribuții privind introducerea în cultură a speciei Chenopodium quinoa Willd, 

ca plantă legumicolă. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 

din Iași, Școala Doctorală de Științe Inginerești. 

 

Perioada  14.04.2018 – 29.04.2018 

Calificarea / diploma obţinută  Formator 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Pregătirea formării. Realizarea activităților de formare. Aplicarea metodelor și 

tehnicilor speciale de formare. Marketing-ul formării. Proiectarea programelor de 

formare. Organizarea programelor și stagiilor de formare. Evaluarea, revizuirea și 

asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L. – furnizor de formare profesională a 

adulților 

 

Perioada 
  

16.03.2018 – 01.04.2018 

Calificarea / diploma obţinută  Mentor 

Domenii principale studiate /  Comunicare interactivă. Comunicare mentor – student practicant. Menținerea 
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competente dobândite echilibrului în cadrul grupului de lucru. Dezvoltarea capacităților de predare a 

cunoștințelor și de formare a deprinderilor. Îndrumarea observării de către 

studentul practicant a procesului de predare – învățare. Îndrumarea studentului în 

alcătuirea proiectului didactic. Evaluarea performanțelor studenților. Organizarea 

activității de practică. Planificarea activității de practică a studenților. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 S.C. CRUMENS CONSULTING S.R.L. – furnizor de formare profesională a 

adulților 

 

Perioada 
  

An universitar 2012 -2013 

Calificarea / diploma obţinută  Studii psihopedagogice, Nivel .II. 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității. Educația 

interculturală. Metodologia cercetării educaționale. Proiectarea și managementul 

programelor educaționale. Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților. 

Practica pedagogică. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea „Dunărea de jos” din Galați, Departamentul pentru pregătirea 

personalului didactic. 

 

Perioada 

  

An universitar 2012 -2013 

Calificarea / diploma obţinută  Studii psihopedagogice, Nivel .I. 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Didactica specialității. Managementul clasei de elevi. Fundamentele pedagogiei. 

Teoria și metodologia instruirii – teoria și metodologia evaluării. Psihologia 

educației. Instruire asistată pe calculator. Practica pedagogică. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea „Dunărea de jos” din Galați, Departamentul pentru pregătirea 

personalului didactic. 

 

Perioada 

  

2013 - 2015 

Calificarea / diploma obţinută  Studii universitare de masterat 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Dezvoltarea abilității masteranzilor cu privire la modul de cultivare a principalelor 

specii horticole în sistenul de agricultură ecologică. Cunoașterea și utilizarea 

corectă a noțiunilor de specialitate, cu privire la modul de obținere a produselor 

horticole în sisteme neconvenționale. Manifestarea unei atitudini pozitive și 

responsabile în domeniul științific. Formarea unor deprinderi tehnico-aplicative de 

protecție și conservare a mediului. Cunoașterea bazelor biologice, ecologice, 

agrotehnice și manageriale ale cultivării plantelor horticole în sistemul agriculturii 

ecologice. Evaluarea impactului tehnologiilor moderne de cultură a plantelor 

horticole în sistem ecologic asupra calității mediului în condițiile unei agresiuni 

antropice crescute. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 

din Iași, Facultatea de Horticultură. 

 

Perioada 

  

2003 - 2009 

Calificarea / diploma obţinută  Inginer Horticol 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Informatică, Topografie cadastru și desen tehnic-proiect. Mașini horticole. 

Botanică. Agrometeorologie. Fiziologia plantelor. Genetică. Agrochimie. 

Microbiologie. Pedologie. Entomologie. Agrotehnică. Fitopatologie. Îmbunătățiri 

funciare. Legumicultură. Pomicultură. Viticultură. Floricultură. Ampelografie. 

Arhitectura peisajului. Tehnică experimentală. Economie agrară. Ameliorarea 

plantelor. Oenologie. Contabilitate. Tehnologia produselor horticole. 
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Management. Marketing.  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 

din Iași, Facultatea de Horticultură. 

   

 Aptitudini şi competențe 
personale 

 

Limba maternă  Româna 

 

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă, seriozitate, corectitudine, onestitate, perseverență, cumpătare, 

exigență, sociabilitate. Respectarea principiilor morale autohtone și universale. 

Fidelitate față de interesul comun. Spirit religios. 
 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 Comunicare bilaterală și multiplă, adaptabilitate rapidă, responsabilizare personală 

și în echipă, stăpânire de sine, exigență, capacitate de efort susținut, capacitate 

mare de analiză, putere de convingere. Spirit analitic cu potenţial de sinteză 

capabil să emită rapid şi fundamentat o decizie, adaptare rapidă la situaţii 

conjuncturale, capacitate de negociere a compromisului, agresivitate pozitivă în 

relaţiile de afaceri, adept al riscului asumat, ţinută etică şi morală deosebită. 
 

Competenţe  şi aptitudini 

tehnice 

 Cunoașterea tehnologiilor de cultură a plantelor agricole. 

Recunoașterea bolilor și dăunătorilor plantelor agricole. 

Tehnici privind aplicarea tratamentelor fitosanitare. 

Produse utilizate pentru combaterea fitopatogenilor și insectelor. 

Tehnologii ecologice de protecție fitosanitară. 

Cercetare aplicată. 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 

 Microsoft Office, Excel, PowerPoint 

 

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

 Arhitectură peisageră 

 

Alte competenţe şi aptitudini  În cadrul Congresului Internațional „Horticulture – Scince, Quality, Diversity and 

Harmony” desfășurat la data de 19-20 Octombrie 2017, în Iași, am susținut 

lucrarea „Preliminary studies regarding the introduction in the crop of the 

Chenopodium quinoa Willd species as a vegetable plant” 

În cadrul Congresului Internațional „Horticulture – Scince, Quality, Diversity and 

Harmony” desfășurat la data de 18-19 Octombrie 2018, în Iași, am susținut 

lucrarea „Polyphenol contents of Chenopodium quinoa cultivars and harvesting 

time” 

În cadrul Conferinței Internaționale „Agriculture for Life, Life for Agriculture” 

desfățurat la data de 6-8 Iunie 2019, în București, am susținut lucrarea „Physico-

chemical characteristics of quinoa seeds”. 

Contractor beneficiar, al proiectului „Soluții inovative privind fertirigarea 

culturilor legumicole în spații solarii – ECOFERT”, proiect finanțat de Unitatea 

Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 

Inovării. Contractor furnizor de servicii: Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași 
 

Permis de conducere  Categoria B 

Informaţii suplimentare  Căsătorit, un copil 

 Anexe   

 


