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Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DAMIAN DOINA 
 

Adresa  

Telefon Mobil:  

Fax + 40 232 218 774 

E-mail doinadamian@yahoo.com 
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii  
  

Sex Feminin 
 

Locul de muncă / Aria ocupaţională Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi / Cercetare ştiintifică 
Director, septembrie 2014 - prezent  

  

Titlul tezei de doctorat, anul 
sustinerii şi institutia 

„Ameliorarea prin selecţie clonală a soiului de viţă de vie Chasselas rose”, 1996, 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi 

  

Experienţa profesională  

Perioada 1. septembrie 2001 - în prezent 
2. mai 1998 - septembrie 2001 
3. iunie 1991 - mai 1998 
4. martie 1987 - iunie 1991 
5. octombrie 1980 - martie 1987 

Funcţia sau postul ocupat 1. cercetător ştiinţific grad I, secretar stiintific 
2. cercetător ştiinţific grad II, Laborator ameliorare 
3. cercetător ştiinţific grad III, Laborator ameliorare 
4. cercetător ştiinţific, Laborator ameliorare 
5. cercetător ştiinţific, inginer cercetare, Laborator ameliorare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare-dezvoltare în cadrul proiectelor Relansin, Agral, CEEX, CNMP I, II, 
Director la patru proiecte de cercetare, responsabil ştiinţific la trei proiecte; activităţi de 
cerectare în domeniul ameliorării viţei de vie, creare de soiuri de viţă de vie şi clone, studiul 
resurselor de germoplasmă.  

Numele şi adresa angajatorului 
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi, Aleea Mihail 
Sadoveanu, nr. 48, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de cercetare - dezvoltare 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 
1.  iunie 1994 – iulie 1994 
2.  ianuarie 1990 – martie 1996 
3. septembrie 1976 - septembrie 1980 

Calificarea /Diploma obţinută 
1. Diplomă  
2. Doctor în agronomie, specializarea Viticultură, Diplomă de doctor  
3. Inginer în horticultură, Diplomă de inginer 

Domenii studiate/Competenţe 
profesionale dobândite 

Viticultură, Ameliorarea plantelor, Genetică 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
1. Universitatea de Vara Narbonne, Franţa  
2-3. Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, 
Facultatea de Horticultură 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ sau formare 

1. Universitate 
2. Universitate, Şcoală Doctorală 
3. Universitate 

  

Alte cursuri 
  

 

Denumire curs Managementul proiectelor de CD 

Numele furnizorului de formare AMCSIT Bucureşti 

Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută diplomă 
  

Denumire curs Cursuri de Viticultură şi vinificaţie 

Numele furnizorului de formare Universitatea de Vara Narbonne Franţa; 

Perioada 1994 

Calificarea / diploma obţinută diplomă 
  

Denumire curs Cursuri de initiere in utilizarea calculatoarelor 

Numele furnizorului de formare ASAS Bucuresti; 

Perioada 1987 

Calificarea / diploma obţinută adeverinţă 
  

Denumire curs Cursuri intensive de limba engleza 

Numele furnizorului de formare Universitatea Al.I.Cuza, Iasi; 

Perioada 1981 

Calificarea / diploma obţinută adeverinţă 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

Limbi  străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  
Ascultare Citire 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
(B2)  

Utilizator 
independent 

(B2)  
Utilizator 

independent 
(B2)  

Utilizator 
independent 

(B2)  
Utilizator 

independent 
(B2) 

Utilizator 
independent 

Limba engleză  
(B1)  

Utilizator 
independent 

(B1)  
Utilizator 

independent 
(B1)  

Utilizator 
independent 

(B1) 
Utilizator 

independent 
(B1) 

Utilizator 
independent 

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

  

Activitatea de cercetare ştiinţifică  

   a)    Brevete  de invenţii: 3 
         Certificate de omologare soiuri: 6 
         Certificate de omologare clone: 5 

       Lucrări elaborate şi publicate: 112 lucrări ştiinţifice, 2 cărți şi 6 broşuri 

 b)    Contracte de cercetare ştiinţifică 

2019 - 2022 Director de proiect, Proiect sectorial ADER 7.3.3 – "Cercetări privind încadrarea în arealele 
viticole a soiurilor de viţă de vie pentru struguri de masă şi vin în contextul schimbărilor 
climatice " 

2008 - 2011 Director de proiect, Program PNCDI II – CNMP parteneriate "Colectarea, conservarea şi 
monitorizarea resurselor genetice viticole autohtone din estul şi sud-estul tări "  (C.F. 
52116/2008)  

2008 - 2011 

Responsabil stiintific proiect, Program PNCDI II –  CNMP parteneriate "Modernizarea 
tehnologiei de obtinere si valorificare a strugurilor de masa prin implementarea sistemului 
european de calitate EUREPGAP in scopul asigurarii trasabilitatii si sigurantei alimentare"  
(C.F. 52113/2008) 

2007 - 2010 
Participant, Proiect CNMP – parteneriate "Cercetari privind impactul schimbarilor climatice 
globale asupra ecosistemului viticol din zona colinara" 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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2007 - 2010 
Responsabil stiintific proiect, Proiect CNMP – parteneriate "Realizarea colectiei nationale 
de germoplasma clonala  la vita de vie si omologarea unor elite" 

2007 - 2010 
Participant, Proiect CNMP – parteneriate "Elaborarea şi implementarea tehnologiilor viticole 
diferenţiate pe soi şi areal pentru producerea strugurilor de vin de înaltă calitate" 

2006 - 2007 
Participant, Program CEEX – "Noi sisteme nanostructurate utlizate pentru eliberarea 
controlata a agentilor farmacologici – NANOCOFARM" 

2006 - 2010 
Participant, Proiect sectorial (MAPDR) – "Stabilirea metodelor de determinare a produselor 
falsificate din industria vinului" 

2005 - 2008 
Participant,, Program CEEX – ”Elaborarea unui sistem de trasabilitate în sectorul de 
producţie vitivinicol în vederea îmbunătăţirii siguranţei alimentare” 

2005 - 2008 
Responsabil stiintific proiect, Program CEEX – ”Valorificarea terenurilor  viticole din  zona 
colinară a Moldovei  în condiţiile aplicării unei agriculturi durabile” 

2003 - 2005 
Participant,, Programul Agral- Subprogramul 5 Indal- "Implementarea şi promovarea 
tehnologiei de opbţinere a unui complement alimenter cu acţiune antioxidantă pe bază de 
must de struguri şi extract natural din seminţe" 

2003 - 2005 

Participant, Programul Relansin – Subprogramul 12 – Biotehnologii. Izolarea şi selecţionarea 
unor tulpini de levuri din areale cu denumire de origine Cotnari, necesare optimizării 
tehnologiei de obţinere a vinurilor specifice podgoriei. 

2003 - 2005 
Participant, Programul Agral – Subprogramul 3 Polevit 
„ Tehnologie de conversie la agricultura durabilă pentru cultura viţei de vie” 

2003 - 2005 

Participant,, Proiect Grant -  ”Creşterea eficienţei activităţii fermierilor viticoli, prin asociere, 
formarea aptitudinilor manageriale, aplicarea tehnologiilor de refacere a plantaţiilor folosirea 
subproduselor ca resurse de fertilizare” 

2001 - 2004 Director proiect, Programul AGRAL – Subprogramul 3 Polevit 
„ Legalizarea unei clone cu însuşiri superioare de producţie şi calitate a soiului autohton 
Busuioacă de Bohotin, destinat producerii vinurilor aromate” 

2000 - 2003 
Director proiect, Program Relansin – Subprogramul 2-Integrare:  
“Brevetarea şi promovarea în producţie a unui soi nou, cu rezistenţă sporită la ger, destinat 
producerii vinurilor albe superioare, denumit Golia” 

2000 - 2003 
Director proiect, Program Relansin –“Diversificarea sortimentului de struguri pentru masă 
prin brevetarea şi extinderea în cultură a soiurilor noi “Paula” şi “Gelu” cu maturare timpurie 
şi semitimpurie, recent omologate. 

1990 - 2002 

Participant, Programul 5.7 – Sisteme informatice, module, staţii, utilaje şi echipamente 
destinate fucnţionării ecologice şi economice a agroecosistemelor. 
Subprogramul 5.7.2 – Realizarea de module, staţii pilot, utilaje şi echipamente destinate 
funcţionării ecologice şi economice a agroecosistemelor. 

1990 - 2002 
Participant, Program “Orizont 2000” – Noi tehnologii în domeniul viti-vinicol din plantaţiile din 
NE ţării şi Rep. Moldova. 

1980 - 2000 Participant, Programul 5.2 – Ameliorarea plantelor de  cultură, tehnici şi tehnologii 
performante şi competitive de cultivare a acestora. 
Subprogramul 5.2.1 – Ameliorarea continuă a matertialului biologic vegetal, adaptat 
condiţiilor naturale ale ţării noastre şi competitive pe plan intrenaţional 

  

Apartenenţa la sociatăţi ştiinţifice şi 
profesionale: 

 

   
 Membru al Asociatiei Horticultorilor din România, din 1995 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice 

Capacitate de management ştiintific, financiar, concretizată prin organizarea, coordonarea 
colectivelor de cercectare, a proiectelor de cercetare, în calitate de secretar ştiinţific  
Membru şi preşedinte al unor comisii de promovare prin concurs al cadrelor de cercetare; 
Membru referent specialist al unor comisii de analiză a tezelor de doctorat pentru acordarea 
titlului de doctor; 
Membru în Colegiul de redacţie a Lucrărilor ştiinţifice, seria Horticultură, editata de 
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizare Word, Excel 

 
 
05.02.2022         Dr. ing. Doina DAMIAN 


