Kommentar [VS1]: Se va trece
de u irea î treagă sau pres urtată a
fa ultăţii şi sigla

Curriculum vitae

Kommentar [VS2]: A se păstra î tregul
for at aşa u este el realizat a odel.

Ştefan IONESCU
Data şi locul naşterii:
Cetăţenie:
Stare civilă:
Kommentar [VS3]: Ataşaţi poze
repreze tative, fru oase, di are să se
vadă i e hipul, u poze tip C.I. Poate să
fie şi o poză di ti pul lu rului î la orator,
în teren etc.

Foto
După ataşarea unei
fotografii personale, faceţi
clic de două ori pe linia
neagră, mergeţi în
Format/Shape Outline/No
line şi eliminaţi linia.
Ştergeţi acest text.
Studii
Se vor introduce ultimele studii (universitate, doctorat, posdoctorat etc.) cu perioada în care au fost
efectuate, tipul diplomei şi anul obţinerii ei.
Limbi străine cunoscute
Limba franceză: scris şi citit – foarte bine; vorbit – fluent.
Limba engleză: citit – foarte bine; scris şi vorbit: bine.
(acestea sunt exemple şi se vor şterge)
Locul de muncă şi poziţia actuală
Facultatea ......................................, decan
Facultatea ................................../Departamentul: Profesor
Experienţa profesională naţională
Se vor introduce, cronologic, în ordine inversă (de la 2012 înapoi), introducându-se întâi poziţia
actuală, precum în exemplul de mai jos:
2005-prezent: „Conferenţiar”, Catedra de Fitotehnie a Facultăţii de Agricultură de la USAMVBucureşti. Activităţi de învăţământ: 20 de cuvinte. Teme de cercetare: 20 de cuvinte.

1

Experienţa profesională internaţională
Ae vor trece experienţele internaţionale (stagii de formare, vizite de studiu, invitaţii ca “profesor
invitat” etc. şi, foarte pe scurt, activitatea prestată, precum în exemplul de mai jos) în ordine
cronologică inversă.
2005. Vizită de studiu (2 săpt.-septembrie) la Universitatea Perugia din Italia în cadrul proiectului
RO/2004/93009/Ex, Leonardo da Vinci. Temele vizitei au fost: ”Reciclarea deşeurilor organice în
agricultură” şi ”Norme europene de protecţia mediului înconjurător”.
2002 (01 martie – 31 mai). Profesor invitat la Universitatea din Angers (Franţa) pe un post PAST la
IUT Angers. Activităţi de învăţământ în domeniul ”Agronomie” la IUT-Angers. Cercetare : riscurile
microbiologice ale împrăştierii nămolurilor de epurare pe terenurile agricole în cadrul Laboratorului de
Ştiinţele Mediului şi Amenajării, de la Facultatea de Ştiinţe condus de Prof. dr. Gérard Moguedet.
1999. Vizită de studiu (1 săptămână) la Universitatea Hohenheim, Germania. Subiectul vizitei :
”Sisteme durabile de producţie agricolă” și ”Agricultura biologică”.
Tematica cercetării
Se vor trece câteva arii tematice, legate între ele, care să poată să fie ulterior justificate prin proiecte şi
publicaţii realizate, în care ne desfăşurăm activitatea de cercetare, precum în exemplul de mai jos.
Compostarea nămolurilor de epurare în vederea reciclării ca materiale fertilizante pe solurile agricole.
Valoarea agronomică a nămolurilor de epurare.
Riscurile chimice şi biologice ale nămolurilor de epurare.
Efectele metalelor grele asupra microorganismelor din sol, în special asupra bacteriilor Rhizobium.
Procedee biologice de remediere a solurilor contaminate cu metale grele.
Cele mai semnificative publicaţii
Se va trece un număr de 5 publicaţii (articole, cărţi) considerate cele mai relevante pentru activitatea
ştiinţifică a fiecăruia, în ordine cronologică inversă, precum în exemplul de mai jos.
Dacă este vorba despre un articol se va trece precum în exemplul de mai jos:
Ionescu, A.G., Andersen, O. S., Marinescu, I., Florea, V., 2012. Nitrate leaching from organic arable
crop rotations: effects of location, manure and catch crop. Soil Biology & Biochemistry, vol. 35, p.
473-479, ISSN: 0038-0717, factor de impact: 4,024.
În cazul cărţilor se va trece ISBN şi editura. În rest, enumerarea autorilor şi anul rămân ca şi la
articol. Nu se va trece nr. de pagini şi nici factor de impact.
Proiecte de cercetare reprezentative (5-10 proiecte, cele mai reprezentative, indiferent de anii în care
s-au desfăşurat, în ordine ctonomogică inversă)
Programul/Proiectul
Titlul proiectului. Finanţatorul.
Titlul proiectului. Finanţatorul. Director proiect.
Titlul proiectului. Finanţatorul. Director proiect.
Titlul proiectului. Finanţatorul. Director proiect.

Funcţia

Perioada:

Director sau
Manager
Responsabil
ştiinţific
Lider de echipă
Expert

2010-2012
2008-2011
2006
2003-2005

Kommentar [VS4]: Toate expli aţiile şi
exe plele se vor şterge.

Kommentar [VS5]: Se vor trece
proie te ştii ţifi e, proie te pe tru
edu aţie, proie te de dezvoltare et .

