
  

 

  

 

 

Curriculum 

vitae  

Europass  

 
 

  

Informaţii 

personale 

 

Nume / Prenume RAŢI IOAN VIOREL 

Adresă(e) Strada Logofăt Tăutu, nr. 5A, Sc. C, Ap. 4, Bacau, Judetul Bacau, Romania 

Telefon(oane) 0334582674 | 0334542411 Mobil: 0728074470 | 

0732010625 

Fax(uri)  

E-mail(uri) ratiioanviorel@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 10 Iulie 1954 
  

Sex M 
  

Locul de muncă 

vizat / Domeniul 

ocupaţional 

Universitatea „V. Alecsandri” din Bacau 

  

Experienţa 

profesională 

 

  

Perioada 

Octombrie 2008 / prezent Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 (Ordinul Ministrului nr. 4966/31.07.2008, pozitia 3) 

Funcţia sau postul 

ocupat 
Profesor Universitar 



Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Fiziologia Plantelor 

Ecofiziologie 

Fitopatologie 

Agricultură Ecologică 

Combaterea biologica a daunatorilor 

Bazele Ştiinţei Solului 

Bazele Agriculturii 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea „V. Alecsandri” din Bacau 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

invatamant 

Perioada Aprile 2008 / Octombrie 2008  

Funcţia sau postul 

ocupat 

Prorector  Programe de Cercetare şi Relaţii Internaţionale 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea „V. Alecsandri” din Bacau 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

Perioada 

2006 / Octombrie 2008  

Funcţia sau postul 

ocupat 
Membru în Senatul Universităţii 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea „V. Alecsandri” din Bacau 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

Perioada 

2003 / Septembrie 2008 Universitatea „V. Alecsandri”  Bacău 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Conferenţiar Universitar  

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Coordonare activităţi de cercetare prevăzute în contracte. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea „V. Alecsandri” din Bacau 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

invatamant 

Perioada 

2003 / Prezent  



Funcţia sau postul 

ocupat 
Administrator unic, prin contract de administrare, metoda de management prin 

obiective şi proiecte pentru unitete de tip IMMCD, înregistrată la RPC cu numărul 

3692  

 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

SC Fructex Bacau SRL, Bacău 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

Perioada 

2001/2003  

Funcţia sau postul 

ocupat 

Manager prin contract de management 

Cercetător Ştiinţific gr II 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Responsabilităţi din obiectivele contractului şi activităţile de cercetare ale 

societăţii. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

SC Fructex Bacau SRL, Bacău 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

Perioada 

Ianuarie / iunie 2001  

Funcţia sau postul 

ocupat 

Consilier al ministrului cu probleme de horticultură 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Responsabilităţi pe probleme specifice şi şef colectiv de realizare a unor legi, 

numit prin Ordin al Ministrului: legea Cooperativelor Agricole; legea Creditului 

Agricol; Legea Consiliilor pe Produs 

Numele şi adresa 

angajatorului Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Bucuresti 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

Perioada 

1994/2001 

Funcţia sau postul 

ocupat 
Manager societate, cu obiect principal de activitate cercetare, numită prin HG 

46/1994 

Cercetător Ştiinţific grad II 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Introducerea managementului prin obiective, înfiinţarea colecţiei naţionale de 

măr, activităţi de cercetare în ameliorarea speciilor pomicole, introducerea în 

cultură prin pepinieră şi loturi demonstrative a unor soiuri cu rezistenţă genetică la 

boli, realizarea unei tehnologii de cultură ecologică la specia măr. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

SC Fructex Bacau SRL, Bacau 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 



Perioada 1988 /1994  

Funcţia sau postul 

ocupat 

Director al staţiunii, Cercetător Ştiinţific grad II 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activitate de conducere a unitatii de cercetare şi transfer al rezultatelor de 

cercetare naţionale şi proprii în producţia din zonă, producerea materialului 

săditor pomicol.  

Coordonarea temelor de cercetare ale unităţii. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Staţiunea de Cercetare  şi Producţie Pomicolă, Bacau 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

Perioada Iunie / Octombrie 1988  

Funcţia sau postul 

ocupat 

Cercetător ştiinţific grad III 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Altoirea colecţiei naţionale de măr (700 soiuri şi hibrizi), hibridări şi selecţii în 

câmpul de hibrizi, observaţii şi determinări în câmpul de cercetare. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă, Bistriţa 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

Perioada 1985 / 1988  

Secretar ştiinţific 

 

Funcţia sau postul 

ocupat 
Cercetător ştiinţific grad III 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Coordonarea activităţii de cercetare a staţiunii.  

Selecţii clonale din flora spontană şi cultivată la specii de viitor (cătină albă, 

corn, măceş, nuc), activităţi specifice lucrărilor de ameliorare în pomicultură. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă, Bacău 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

Perioada 1981/1985  

 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Cercetător ştiinţific grad III 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Înfiinţarea câmpului de cercetare cu la 9 specii pomicole şi 1200 soiuri şi 

hibrizi pe suprafaţa de 14,5 ha. Activităţi de cercetare în laboratorul de 

ameliorare. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă, Bacău 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

Perioada 1979/1981 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Inginer stagiar la cercetare 



Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Introducerea în cultură şi tehnici de forţare la andive. 

Complexe şi tratamente fitosanitare la culturi de legume semincere. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă, Bacău 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

  

Educaţie şi 

formare 

 

  

Perioada 22/25 iulie 2003 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Acreditation of Organic Inspection and Certification Bodies – CERTIFICAT 

(EN 45011, ISO/IEC GUIDE 65, EA 6/01, EEC Regulation 2092/1991) 

Disciplinele 

principale studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului  

Asociaţia de Acreditare din România RENAR, Reasearch Institute of Organic 

Agriculture FIBL, The State Secretariat for Economic Affairs Switzerland 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

 

Perioada Octombrie 1997/Septembrie 1998    

Calificarea / diploma 

obţinută 

Expert naţional în management general şi consultanşă pe domeniile 

managementului industrial. ATESTAT nr. 1148/426/15.09.1998 

Disciplinele 

principale studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Asociaţia de Terotehnică şi Terotehnologie din România (ATTR) 

Departamentul “Management Industrial” – Universitatea Politehnică Bucureşti, 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

 

Perioada 1996  

Calificarea / diploma 

obţinută 

MANAGER – ATESTAT – Management of Change and Innovation – Nr. 

630 din 15.11.1996 



Disciplinele 

principale studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) 

Graduate School of Business University College Dublin (GSBUC), International 

Management and Marketing Institute 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

 

Perioada 1996  

Calificarea / diploma 

obţinută 

pe baza hotărârii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 

Certificatelor Universitare din 28-29 martie 1996, confirmată prin Ordinul 

Ministrului nr. 3543 din 3 aprilie 1996, conferit titlul ştiinţific de doctor în 

agronomie. “Cercetări privind sortimentul de măr pentru Podişul Central al 

Moldovei” 

Disciplinele 

principale studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – Şişeşti” Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

 

Perioada 

Februarie/ Martie 1994CIMP Bucureşti 

Calificarea / diploma 

obţinută 
Cursuri de formare în aptitudini manageriale, tehnici şi procese de 

conducere – certifcat nr 085/31.03.1994 

Disciplinele 

principale studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

CIMP Bucureşti 

 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

 



Perioada Iunie 1991 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Management şi Marketing – Diploma nr. 4864/1991 

Disciplinele 

principale studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Institutul Internaţional de Management şi Marketing Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

 

Perioada 1975/1979  

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diplomă de inginer în profilul Agricol, specializarea horticultură nr. 393289  

Disciplinele 

principale studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară    

Facultatea de Horticultură, Iaşi 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

 

Perioada 1969/1974 

 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diplomă de Bacalaureat specialitatea Horticultură, Seria. E. nr. 2851 

Disciplinele 

principale studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Liceul Agricol, Bistriţa Secţia Horticultura 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

 

  



Aptitudini şi 

competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) 

maternă(e) 

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă 

maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
Engleza, franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza   bine bine  bine  bine  bine  

Limba franceza   bine bine  bine  bine  bine  

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

  

Competenţe şi 

abilităţi sociale 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  



Competenţe şi 

aptitudini 

organizatorice 

Organizarea şi coordonarea activităţilor pentru programul de cercetare şi relaţii 

internaţionale din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Managementul societăţii IMMCD prin contract de administrare – Sc Fructex 

Bacau SRL  

Director de proiecte de cercetare, urmărirea activităţilor şi a bugetului cu 

responsabilităţi pentru membrii echipei 

Activitati in cadrul Clubului „Lions” , ca de exemplu:  organizarea taberelor 

anuale (2006,2007,2008,2009,2010) pentru copii insulino-dependenti, actiuni de 

diagnosticare a afectiunilor oculare „Sa redam darul vederii” (mai 2006) 

 

Participare alaturi de Asociatia Nationala „Cultul eroilor” la  ridicarea unor 

monument pentru cinstirea Eroilor neamului – medalie comemorativa „90 ani de 

la crearea statului national, suveran, independent si indivizibil ROMANIA 

MARE, 1918 – 01 decembrie 2008” pentru merite deosebite in cinstirea Eroilor 

Neamului Romanesc. 

 

In calitate de presedinte „Lions Club” am organizat constructia unor locuinte 

provizorii pentru sinistratii din comuna Asau, judetul Bacau, februarie 2006, 

impreuna cu prefectura Bacau, comitetul Situatii de urgenta Bacau si Asociatia 

Italiana Vigili del fuocco din Torino (placheta de recunostinta –oferita de 

Presedintele National Cav. Gr. Croce Gino Gronchi, Torino, 18 februarie 2006) 

 

Consultanţă de specialitate pentru extinderea rezultatelor cercetării în mediul de 

afaceri 

Organizarea acţiunilor de difuzare a rezultatelor de cercetare de tip: Sărbătoarea 

Mărului şi Sărbătoarea Vişinului, care cuprind componenta de cercetare 

simpozion ştiinţific, expoziţii de fructe, concursuri de degustare, prgram artistic. 

  

Competenţe şi 

aptitudini tehnice 

Utilizare PC – Ms Ofiice, Page Maker 

Utilizare maşini agricole, ATV, motociclete 

Instalaţii tip seră şi frigorifice automatizate 

Staţii meteo Agroexpert 
  

Competenţe şi 

aptitudini de 

utilizare a 

calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi 

aptitudini artistice 
Am organizat şi condus trupe de teatru studenţesc şi de dansuri populare care  au 

participat la competiţii naşionale în perioada 1975/1979 
  



Alte competenţe şi 

aptitudini 

Medalia de argint la campionatul naţional de Judo 1974. 

Am evoluat în echipa de fotbal juniori – Gloria Bistriţa în 1970/ 1973 

Putere de muncă, sociabil, rezistenţă la stres, perfecţionist 

Aptitudini de comunicare, organizare şi lucru în echipă. 

Competenţe în sistemul de vînzare Multi Level Marketing 

Consultanţă produse asigurări de viaţă 

  

Premii si medalii  

Premiul I pentru creativitate stiintifica acordat de Camera de Comert, Industrie si 

Agricultura Bacau in cadrul Topul Firmelor 2009, judetul Bacau. 

Premiul Trustului Media Desteptarea pentru rezultate remarcabile in 

cercetarea stiitifica si aplicarea lor practica prin finantari cu fonduri 

europene cu ocazia implinirii a  pentru 19 ani de presa in Gala Premiilor 

Trustului de Presa Desteptarea Editia a XIII-a din 22 decembrie 2008 

 

 
  

Permis(e) de 

conducere 

Permis de conducere categoria B 

  



Membru in 

asociatii stiintifice 

/ profesionale 
 

 

 

    

Conducere asociatii profesionale    

 

 

Internationale: 

Conducere  The International Asssociation of Lions Club, District Romania     

 

Nationale     

Presedinte Patronatul Agricultorilor din Judetul Bacau     

Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din 

Romania, Filiala Bacau  

 

Asociatii profesionale:      

 

Nationale     

Asociatia de Terotehnica si Terotehnologie (ATTR) din Romania, Departamentul 

Management Industrial, atestat 1148/426/15.09.1998       

Societatea de Istorie si Retrologie Agrara din Romania, Filiala Bacau,   

Societatea Nationala a Pomicultorlor din Romania, membru fondator,  

Societatea Horticultorilor din Romania,  

Patronatul Agricultorilor din Jud. Bacau,  

Asociatia Inventatorilor din Romania, Filiala Bacau,  

Patronatul din Industria de Conserve din Legume si Fructe (OIPA Legume 

Fructe),  

Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala (RMDR),  

Membru de Onoare a Comunitatii Academice Bacau 

 

Consilii si organizatii în domeniul educaţiei şi cercetării       

 

Conducere    

Scoala de Comert si Industrie, cursuri de initiere, calificare, perfectionare si 

specializare si conducere      

Director al Centrului de Cercetare Resursele Mediului si Biotehnologii (BEPM)   

 

Membru    

Comisia de Etica si Deontologie Profesionala, Universitatea Vasile Alecsandri 

Bacau  

Comisii de Doctorat, Scoala Doctorala, Universitatea ,,Vasile Alecsandri,, Bacau   

Comisii de Pregatire Profesionala Cadre Didactice din Invatamant     

Comitet de Sesiuni Stiintifice Studentesti:    

http://ccibc.ro/scoala-de-studii-comerciale/


Membru/Director 

de proiecte si 

granduri  

stiintifice 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Internationale 

Raţi Ioan Viorel - responsabil proiect - Instituţie parteneră SC Fructex SA. 

“Innovative products obtained from fruits of seabuckthorn (Hippophae 

Rhamnoides)” 2002 – 2005, (Program FP5) – EU Project G5ST-02-7199-

Seabuckthorn 2003 – 2005,     

Raţi Ioan Viorel - responsabil proiect - Instituţie parteneră SC Fructex SA., 

Recycling and Upgranding Wasters from food production for use within the Food 

Chain, (Program FP 6)  EU Proiect GRUB’S UP 13.720 Euro, 2004 – 2006,         

              

Nationale 

 Raţi Ioan Viorel – Director de proiect instituţie coordonatoare Universitatea 

Bacău, „Valorificarea biotehnologică a potenţialului productiv la Hyppophae 

Rhamnoides ssp. Carpatica” prin caracterizarea complexă a   soiurilor, sursă de 

recolte ecologice pentru o agricultură durabilă”, (CEEX MI/2006), Proiect 

BIOTECH – ECOHIPOCARP, 2006 – 2008, Contract 109/2006;   

Raţi Ioan Viorel , Responsabil proiect , “Implementarea şi adaptarea tehnologiilor 

cu verigi ecologice în cultura cireşului pe soiuri şi portaltoi autohtoni valoroşi, în 

contextul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile”, Bucureşti 02.2008 – CNMP  

Nr.52154/2008 , Acronim ROFRUCT,   

Raţi Ioan Viorel,  Responsabil proiect, Ameliorarea potenţialului genetic şi 

caracterizarea complexă a biotipurilor din grupa plante de viitor, cu impact asupra 

dezvoltării ecologice şi durabile în pomicultură, Bucureşti 02.2008 – CNMP, 

Nr.52142/2008., Acronim MULTIECOPLANT, www.multiecoplant.ro;   

Raţi Ioan Viorel, Responsabil proiect , “Sisteme tehnologice şi sortimente în 

ecosisteme pomicole sustenabile pentru cultura afinului cu tufă înaltă, a zmeurului 

cu fructificare bianuală şi a coacăzului negru ” Bucureşti 02.2008 – CNMP , 

Nr.52153 /2008 , Acronim ECOTEHARB   

Raţi Ioan Viorel,  Responsabil proiect, Sistem integrat de prevenire si control a 

pierderilor produse de bolile virale in pepiniere si plantatii tinere pomicole 

program INOVARE, Subprogram CEC de INOVARE, Contract nr 170CI-

20.12.2012, PROTVIR, Domeniul 5 Agricultura-Siguranta şi Securitate 

Alimentara -6 luni.    

Raţi Ioan Viorel – Director de proiect instituţie coordonatoare Universitatea 

Bacău, Realizarea unui Institut Academic de Cercetare Dezvoltare Durabilă şi 

Ecologică” în cadrul Universităţii din Bacău, Program IMPACT nr. 

1269/14.01.2008, Elaborare studiu fezabilitate,Acronim. ACDURECOIN, 1 an     

Raţi Ioan Viorel – Director de proiect instituţie coordonatoare Sc Fructex SA, 

„Dezvoltarea durabilă prin produse ecologice obţinute din cătină, sursă de 

compuşi biochimici valoroşi”, Program IMPACT Nr. 261, 31.08.2006- 2009, S-a 

întocmit studiu de fezabilitate.   

Raţi Ioan Viorel – Director de proiect instituţie coordonatoare Sc Fructex SA, 

“Creşterea competitivităţii întreprinderii pomicole prin introducerea de tehnologii 

innovative şi obţinerea de produse ecologice”, Program IMPACT Nr.639, 31 

ianuarie 2007 – 2010, S-a întocmit studiu de fezabilitate.,    

Raţi Ioan Viorel – Director de proiect instituţie coordonatoare SC Fructex SA, 

Modul de producţie ecologică la căpşun soiuri remontante în spaţiun protejat pe 

suport nutritive, Program IMPACT  1286/14.01.2008, Elaborare studiu de 

fezabilitate,    

 

 

http://www.multiecoplant.ro/

