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Naţionalitate
Data naşterii
Sex
Locul de muncă
Domeniul ocupaţional
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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TĂLMACIU MIHAI

mtalmaciu@yahoo.fr
română
15.04.1962
M
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi
învăţământ superior, educaţie-formare, cercetare
Profesor universitar doctor, conducător de doctorat, Facultatea de Horticultură

2005 şi în prezent
Profesor, conducător de doctorat (din 2007)
Activitate didactică (curs, lucrări disciplinele Entomologie, Fertilizanti si pesticide,
Protectia culturilor horticole ecologice, Protectia plantelor semincere si in pepiniere,
Legislatie si carantina fitosanitara; îndrumare lucrări licenţă, disertaţie, doctorat;
elaborare materiale didactice)
Activitate de cercetare (director şi membru în echipe de cercetare, elaborare lucrări
ştiinţifice etc.)
Proiecte cercetare- director la 1 contract de cecetare international si 4 nationale
Membru în echipe de cercetare- 10 contracte de cercetare
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi
Educaţie, cercetare
1999 – 2005
Conferenţiar
Activitate didactică : Entomologie agricola si Combaterea integrată la Facultatea de
Agricultură , Protecţia plantelor - Entomologie, specializarea Inginerie Economică de la
Facultatea de Agricultură.
Activitate de cercetare : -studiul unor insecte folositoare parazite ce aparţin familiei
Braconidae (ord.Hymenoptera) care pot reduce populaţiile dăunătorilor din
ecosistemele agricole şi forestiere;
-structura şi dinamica speciilor de Carabidae capturate la capcana luminoasă în
condiţiile fermei nr.3 V.Adamachi;
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi
Educaţie, cercetare
1995-1999
Şef de lucrări
Activitate didactică : Protecţia plantelor – Entomologie,specializarea Inginerie
Economică de la Facultatea de Agricultură
Protecţia plantelor - Entomologie predată studenţilor din anul II Colegiul de Arhitectură
peisageră
Activitate de cercetare : -studii privind speciile de carabide (Coleoptera – Carabidae)
din ecosistemele viticole sau din alte ecosisteme.

structura cenozelor de tizanoptere (Thysanoptera) din culturile de cereale
păioase comparativ cu cele din culturile de Bromus inermis Leyss.;
- stabilirea tehnologiilor de prevenire şi combatere a agenţilor patogeni şi a
dăunătorilor din plantaţiile de pomi (măr, prun, cireş) viţă de vie, din culturile de
legume din seră, etc.
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi
Educaţie, cercetare
-
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

1991-1995
Asistent univ.
Activitate didactică : Entomologie agricola la Facultatea de Agricultura si Entomologie
horticola la Facultatea de Horticultura
Activitate de cercetare : -studii privind speciile de carabide (Coleoptera – Carabidae)
din ecosistemele viticole sau din alte ecosisteme.
- studiul faunei de carabide (Coleoptera-Carabidae) din diferite ecosisteme din
Moldova (Dealurile Bujorului, jud. Galaţi; Huşi, jud. Vaslui; Copou-Iaşi şi Cotnari, jud.
Iaşi);
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi
Educaţie, cercetare
1988 - 1989
Şef fermă
Organizarea si planificarea activitatii de productie a fermei viticole;
I.A.S.Dealu Bujorului
cercetare
1986 - 1988
Ing. stagiar
I.A.S.Dealu Bujorului
Supravegherea activitatii de productie a fermei viticole;

1990 - 1995
diplomă de "Doctor în Agronomie", specializarea Protecţia plantelor
Entomologie, Protectia integrata a plantelor, Fitopatologie, Viticultura
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi,
Facultatea de Horticultură
Studii doctorale
1982 -1986
inginer horticultor (diploma de inginer)
Entomologie, Fitopatologie, Agrochimie, Viticultură, Pomicultură, Legumicultură,
Floricultură, Arboricultură ornamental, Agrofitotehnie
Institutul Agronomic “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de Horticultură
Studii superioare (licenţă)
1977 – 1981
Diploma de Bacalaureat
profilul Horticol

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)
Engleza
Franceza

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Liceul Agroindustrial Huşi
Studii liceale

Româna
Engleza, Franceza
Înţelegere
Ascultare

Citire

Vorbire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

B1
B2
B1
B1
B1
B2
B2
B2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

B2
B1

Abilităţile sociale au fost dobândite şi dezvoltate în cadrul procesului didactic prin
relaţiile stabilite cu studenţii.
- organizarea şi coordonarea activităţilor informativ-operative;
- director Departament Tehnologii horticole (2004- prezent);
- membru în Senatul USAMV Iaşi (2016 - 2020);
- membru în Consiliul Facultăţii de Horticultură Iaşi (1999 - prezent);
- elaborarea documentatiei de acreditare a Masterului –Protecţia plantelor
- conducător de doctorat din 2007 (15 doctori, 9 doctoranzi în stagiu);
- implementarea protocoalelor experimentale, activitate de cercetare;
- elaborare lucrări ştiinţifice;
- expertiză în domeniul protecţiei plantelor;
- referent ştiinţific la cursuri universitare publicate în edituri recunoscute CNCSIS;
- referent oficial în comisii susţinere teze de doctorat;
- membru comisii examen de diplomă/licenţă/disertaţie;
- îndrumare lucrări gradul didactic I.
Utilizarea calculatorului în programele Microsoft Office, Word, Power Point
nu
- expert evaluator CNCSIS
- evaluare proiecte cercetare,
- recenzie lucrări ştiinţifice
categoria B

Informaţii suplimentare
Cărţi
În edituri
1. Talmaciu M., 2005 – Entomologie agricolă. "Ion Ionescu de la Brad" Iasi.
ISBN 973-7921-63-1, 372 pag.
2. Talmaciu M., 2003 – Protectia plantelor – Entomologie. Editura "Ion Ionescu
de la Brad" Iasi. ISBN 973-7921-03-8, 186 pag.
3. Roşca I., Oltean I., Mitrea I., Talmaciu M., Petanec D., Bunescu H., Istrate
Rada, Talmaciu Nela, Stan C., Micu Lavinia, 2011 –Tratat de entomologie
generală şi specială Editura Alpha MDN, Buzău. ISBN 978-973-139-207-3
4. Georgescu T.,Talmaciu M., Alexa C., 2003 – Daunatorii plantelor horticole –
Prevenire si combatere. Editura Pim, Iasi. ISBN 973-8490-60-X, 165 pag.
5. Talmaciu M.,Georgescu T.,1998 - Fauna de Carabidae (Coleoptera Carabidae) din plantatiile de vita de vie din Moldova. Editura "Ion Ionescu de
la Brad" Iasi. ISBN 973-98424-2-9, 146 pag.
6. Avram D. Tudosie, Costica Tiron, Mihai Istrate, Dumitru Zaharia, Georgeta
Panait, George Budacea, Costel-Tiberiu Tiron, Mihai Talmaciu,Danut
Apetrei, Teodor Prodan, 2009- Colegiul Naţional Agricol "Dimitrie Cantemir"
din Huşi tradiţie-actualitate- năzuinţe 1908-2008. Editura Sfera Bârlad. ISBN
978-606-8056-78-4, 389 pag
7. Talmaciu M., 2017- Protectia plantelor de la A la Z- Editura "Ion Ionescu de
la Brad" Iasi. ISBN 973-7921-03-8, 708 pag.

Lucrări ştiinţifice publicate:
- 338 lucrări ştiinţifice publicate, din care: 6 ISI, 289 BDI, 43 lucrări ştiinţifice publicate
în străinătate
Contracte de cercetare
- director sau membru în echipă la 25 contracte:
- 15 în cadrul programelor BIOTECH, CNCSIS, CEEX, PN II
- 1 internaţional (SCOPES)
- 6 cu diferite unităţi de profil din ţară (6 contracte)
Specializări, perfecţionări:
- 1992 - Manager proiect Germania (4 sapatamani)
-2005 - perfecţionare privind activitatea didactică (Italia, Franţa) (3 luni)
- 2005 si 2006 - Programul Socrates-Erasmus (stagiu de perfecţionare didactică):
Facultatea de Ştiinţe Agricole din Germania, Universitatea din Italia, Institutul Superior
de Agricultură din Franţa, FIBL Elveţia
-2008 – Cursuri la Programul de formare profesională (auditor în domeniul calităţii;
formator) - Diploma:Auditor în domeniul calităţii seria F nr. 0037746;
Diploma: Formator seria F nr. 0037708
Diploma: Manager proiect seria F nr. 0037732
Membru în societăţi şi asociaţii profesionale:
- Membru al Societăţii Române a Horticultorilor,
- Membru Asociaţia Inginerilor Agronomi din Romania
- Membru Societatea Naţională de Protecţia Plantelor
- Membru ESNA

Prof. univ. dr. Mihai Tălmaciu

