
 
 

 
 
 

 
CURRICULUM VITAE 

 

Europass   

Informaţii personale   

Nume / Prenume  MUSTEA Mihai  

Adresă(e)   

Telefon(oane)  Mobil: 0744537578 

Fax(uri)  0232260650 

E-mail(uri)  
mmustea@uaiasi.ro 

Naţionalitate(-tăţi)  Romana 

Data naşterii   

Sex  Masculin 

Locul de muncă vizat /  Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi 

Domeniul ocupaţional  
educatie-formare, management universitar 

Experienţa profesională   

Perioada 2005-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  
Conf. dr. disciplina de Viticultura 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale  

Activitati didactice si de cercetare in domeniul tehnologiei de cultura a 
vitei de vie. 

 
1996-2005, sef lucrari 

 
1990-1996, asistent universitar 

Numele şi adresa angajatorului  
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de  
Invatamant superior 

Perioada 
1986-1990, inginer cercetare  

Numele şi adresa angajatorului 
SCDL Bacau 

Tipul activităţii   
Amelioarea plantelor legumicole 

Educaţie şi formare  
 

Perioada  1992-1998, Doctorat USAMV Iasi 

Calificarea / diploma obţinută  
Diploma de doctor 

Disciplinele principale studiate  
Viticultura, botanica 

competenţe profesionale  Tehnologii de cultura a vitei de vie, tehnologii de producere a 
materialului saditor viticol 

Numele şi tipul instituţiei de 
invatamant 

USAMV Iasi; universitate publica 



 1982-1986, Facultatea de Horticultura Iasi 

Calificarea / diploma obţinută  
Diploma de inginer 

Disciplinele principale studiate /  

Botanica, Fiziologie vegetala, Agrotehnica, Agrochimie, Fitotehnie, 

Fitopatologie, Imbunatatiri funciare, Ameliorare si producerea de 
samanta, Viticultura, Pomicultura, Floricultura, Legumicultura, 
Oenologie. 

Competenţe profesionale  Tehnologii de cultivare a vitei de vie, ampelografie 

Numele şi tipul instituţiei de 
invatamant 

Institutul Agronomic Iasi, actualmente USAMV Iasi 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internationala  

4, studii superioare 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) 
Romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  

 

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  

Discurs 
oral  

Exprimare 
scrisă  

Limba engleza B2 B2 B2 B2 B2 

Limba franceza A2 B1 A2 A2 A2 

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

Competenţe şi abilităţi sociale  Capacitate de comunicare si sociabilitate, abilitati de inter-relationare 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Capacitate de adaptare si lucru in echipa, cu distribuirea sarcinilor 

intre membrii echipei; experienta in managementul universitar si cel 
al proiectelor 

Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudini tehnice in implementarea protocoalelor experimentale; 
managementul activităţii educaţionale; efectuarea de expertize, 
extensie si demonstratii in domeniul viticulturii si ampelografiei 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Utilizarea Microsoft-office (word, excel, power-point );Internet; Corel 

Draw 
Alte competenţe şi aptitudini membru in echipe de cercetare granturi CNCSIS, PN II;  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 

Informaţii suplimentare Activitatea de cercetare a cuprins mai multe aspecte specifice 

viticulturii: biologia soiurilor de vita de vie cultivate in podgoria 
Cotnari in corelatie cu factorii ecologici; cercetari privind identificarea 

celor mai corespunzatori portaltoi pentru podgoriile Cotnari si Iasi, 
comportarea unor soiuri de vita de vie in diverse areale viticole, 
impactul unor factori climatici si tehnologici asupra cresterii si 
dezvoltarii vitei de vie, reconversia rapida a plantatiilor viticole prin 

realtoire, imbunatatirea tehnologiei de fortare a butasilor altoiti, 
completarea golurilor in plantatiile de vii roditoare, variabilitatea 
caracterelor cantitative si a principalelor caracteristici agrobiologice 
ale unor soiuri de vita de vie. 

Datele experimentale au fost publicate in tara si strainatate, 
intr-un numar de 94 lucrari stiintifice. 

Pe baza experientei acumulate in activitatea de cercetare si in 

urma unei ample documentari au elaborat doua manuale universitare 
publicate in edituri de prestigiu: 
Mustea M., 2004 – Viticultura, bazele biologice, infiintarea si 

intretinerea plantatiilor tinere de vii roditoare. Editura Ion Ionescu de 
la Brad Iasi, ISBN: 973-7921-06-2, 308 pagini. 
Dobrei A., Rotaru Liliana, Mustea M., 2005 – Cultura vitei de vie. 
Editura Solnes Timisoara, ISBN: 973-729-301-3, 328 pagini, cota de 

participare 33,3%. 
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Conf. univ. dr. Mustea Mihai 


