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Experienta profesionala
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

2014-prezent, 2008-2014; 2007-martie 2008; 2004-2007; 2000-2007; 1996-2004; 1993-1996.
Profesor universitar, Profesor universitar - Decan; Conferențiar; Conferențiar; Director; Șef lucrări;
Asistent universitar, Preparator universitar, Șef fermă.
Activitate didactică, cercetare, publicare și coducerea operativă a facultății; Activitate didactică,
cercetare, publicare; Activitate didactică, cercetare, publicare; Conducere operativă editură și
tipografie; Activitate didactică; Elaborare tehnologii, proiecte plantații pomicole.
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Alma Mater Sibiu; Universitatea Lucian Blaga
Sibiu; Fundaţia Universitară Alma Mater, Sibiu; S.C. Agrobazn SA Mediaş
Activitate didactică, Elaborarea de cursuri, proiecte de cercetare (la disciplinele Management,
Management strategic, Marketing) şi managementul calității procesului de învățămînt și
economico-administrativ al facultății; Elaborarea de cursuri, proiecte de cercetare; Organizarea,
coordonarea și controlul activităţilor editoriale și tipar digital în cadrul Editurii Alma Mater din Sibiu;
Elaborare cursuri, proiecte de cercetare și îndrumătoare de lucrări practice la disciplinele de
Pomicultură, Viticultură, Genetică, Ameliorarea plantelor, Management; Elaborarea de tehnologii
privind întreţinerea plantaţiilor pomicole, de proiecte privind defrișarea, respectiv înființarea
plantațiilor pomicole și organizarea, coordonarea și controlul activității la nivel de fermă.

Educatie si formare
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare

Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
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2007-2012, 1996-2001, 1999-2000, 1989-1993, 1984 – 1988.
Studii doctorale – doctor în management,
Studii doctorale – doctor în agronomie,
Studii de licență forma lungă – inginer diplomat;
Studii de licență forma lungă inginer agronom; studii liceale - diplomă Bacalaureat
Ştiinţe Economice domeniul Management - “Managementul strategic al dezvoltării spațiului
rural din Regiunea de Dezvoltare Centru a României”;
Ştiinţe Agricole domeniul Agronomie / “Cercetări privind comportarea unor hibrizi de porumb
românești nou omologați în zona de sud a Transilvaniei”;
Inginerie economică / Managementul dezvoltării rurale și ingineri economică în agricultură;
Inginer / profilul agricol domeniul agricultură; horticultură / tehnician.
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
Universitatea din Craiova, Facultatea de Agronomie;
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti – Centrul de Studii pentru
Învăţământ la Distanţă Bucureşti, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi
Dezvoltare Rurală;
Universitatea din Craiova, Facultatea de Agronomie;
Liceul Agroindustrial Sibiu
Doctorat, Doctorat, Inginer diplomat, inginer, tehnician
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Aptitudini si competente
personale
Limba materna

română

Limbi straine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Comprehensiune
Abilitati de ascultare

Vorbit

Abilitati de citire

Interactiune

Scris
Exprimare

Franceză

A2

Noţiuni de bază

A2

Noţiuni de bază

A2

Noţiuni de bază

A2

Noţiuni de bază

A2

Noţiuni de bază

Engleză

A2

Noţiuni de bază

A2

Noţiuni de bază

A2

Noţiuni de bază

A2

Noţiuni de bază

A2

Noţiuni de bază

(*) Cadrului

Competente si abilitati sociale







Competente si aptitudini organizatorice












Competente si aptitudini tehnice






Competente si cunostinte de utilizare
a calculatorului
Alte competente si aptitudini

Nume Prenume

Organizarea coordonarea și controlul activității Facultății de Științe Economice, Sociale și
Administrative;
Competenţă în munca de echipă privind conceperea, organizarea şi urmărirea proiectelor de
cercetare;
Competenţă în munca de echipă privind conceperea, organizarea şi urmărirea activităților editoriale și
de tipar;
adoptarea unei atitudini şi /sau comportament adecvat;
demonstrarea anumitor valori personale şi profesionale;
06.2001-20.10.2003 – director proiect – CNCSIS/ Cercetări privind producerea de sămânţă
la cartof în condiţii libere de viroze;
2001-2004 cercetător – AGRAL/ Identificarea, promovarea şi dezvoltarea agroturismului –
componentă a dezvoltării spaţiului rural românesc, Valoare contract 441000 lei
01.10.2004-30.11.2006 – cercetăror – AGRAL/ Cercetări privind îmbunătăţirea pajiştilor
permanente din zona de deal din sudul Transilvaniei în vederea realizării unor producţii
însemnate în fermele private
01.10.2004-30.11.2006 – cercetător – BANCA MONDIALĂ/ Creşterea producţiei de lapte şi
îmbunătăţirea calităţii în conformitate cu normele U.E. în fermele private din judeţul Sibiu şi
sprijinirea crescătorilor pentru a forma asociaţii.
23/03.10.2005-2008 – director proiect partener - Program CEEX - Utilizarea resurselor
biologice şi tehnologice în aplicarea unor sisteme de agricultură durabilă – performantă la
cultura cartofului;
89/07.02.2007-2008 – director proiect– contract de colaborare tip consorţiu – Cercetări
privind Dezvoltarea Agroturismului în Zonele Etnografice – Mărginimea Sibiului şi Valea
Oltului – Dealurile Vâlcii în Condiţiile Aplicării Noilor Norme ale Uniunii Europene;
167/167/ 2008 Director proiect din parte universităţii Alma Mater (tip consorţiu), contract
de cercetare nr. 167 (2008-2011) între Universitatea din Craiova, Universitatea Lucian
Blaga-Sibiu şi Universitatea Alma Mater din Sibiu cu tema „Cercetări privind impactul
agroturismului asupra spaţiului rural în regiunea de dezvoltare centru şi sud-vest oltenia”.
2012-2014 Strategii de motivare a personalului pentru îndeplinirea la parametrii optimali a
obiectivelor stabilite în cadrul firmei S.C. ATLANTA IND. S.R.L.
2016 – director proiect - Creşterea competitivităţii şi asigurarea unei funcţionări în bune
condiţii, a staţiunii didactice prin inovare şi dezvoltarea capacităţii instituţionale” – cod
înregistrare CNFIS – FDI – 2016 – 0061, Universitatea Lucian Blaga Sibiu.
capacitate de a aplica, a transfera şi a combina cunoştinte şi deprinderi în situaţi şi medii de lucru ce
caracterizează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale.
utilizarea teoriei si a conceptelor, precum si a capacitatilor de cunoaştere dobandite prin experienţă;
deprindere şi capacitate de utilizare a cunoştinţelor specifice mediului economico-social şi dezvoltării
sale durabile;
Specialist în managementul strategic




Utilizator experimentat în: Platformă electronică ID.
Utilizator experimentat în: Software pentru birou, calcul tabelar, baze de date, grafică,...etc. în O.S.
Microsoft Windows.





Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională studii postuniversitare
Formator în domeniul formare profesională-perfecţionare (experiență în marketingul formării)
Formator “Ingenierie et Pedagogie de la Formation a distance, l’organisation, la conception, la
réalisation” coordonat de l’Université des Sciences et Technologies de Lille;
Mecanisme și instrumente ale economiei de piață – curs 1994 Ministerul Agriculturii.
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 Permis conducere categoria B;
 Sport, drumeţii, excursii, lectură.

Informatii suplimentare
Apartenenţă la asociaţii profesionale/platforme tehnologice
Activitate de evaluare si expertiza

Activitate editoriala

Activitate de cercetare si publicistica

Federaţia cultivatorilor de cartof din Romania;
Asociaţia Romană de Ecosanogeneză;
Activitate tutorat IDIFR
Intocmire dosar acreditare programe de studii: Economia comerţului, turismului, serviciilor şi
managementul calităţii, Management
Evaluator formare profesionala continuă
Agent asigurare
Referent stiintific:
Membru in colegiul de redactie al Simpozionul ştiinţific internaţional cu tema
„MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII RURALE DURABILE”./ LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE
MANAGEMENT AGRICOL
2009, membru in Comitetul stiintific al the 33rd Congress of ARA (American-RomanianAcademy of Arts and Sciences), 2-7 iunie 2009, Sibiu.
Membru in Comitetul stiintific al International Conference The Knowledge-Based
Organisation;
Executiv editor: Sibiu Alma Mater University Journals Series C. Economic Sciences, ISSN
2065-2372.
a) Teza(ele) de doctorat:

2

b) Lucrări care pun în evidenţă activitatea didactică:
cursuri universitare publicate;
îndrumare publicate;
manuale
c) Lucrări care pun în evidenţă activitatea de cercetare:
proiecte în cadrul unor programe de cercetare internaţionale;
proiecte în cadrul unor programe de cercetare naţionale;
proiecte de cercetare pe bază de contract/granturi naţionale;
lucrări de cercetare finalizate prin raport de cercetare;
d) Lucrări care pun în evidenţă contribuţia ştiinţifică:
cărţi (monografii, tratate) publicate în edituri din ţară, recunoscute de CNCSIS;
articole publicate în reviste de circulaţie internaţională, specifice domeniului,
cotate I.S.I. sau indexate în baze de date internaţionale;
Cotate ISI
Indexate în baze de date internaţionale
articole publicate în reviste din ţară, specifice domeniului, recunoscute de
CNCSIS;
articole publicate în reviste din străinătate, specifice domeniului, necotate
I.S.I. sau care nu se află în baze de date internaţionale;
articole publicate în reviste din ţară, nerecunoscute de CNCSIS;
lucrări (studii, creaţii artistice etc.) publicate în volumele unor manifestări
Ştiinţifice (sesiuni de comunicări, conferinţe etc.) internaţionale recunoscute
(cu ISSN sau ISBN);
lucrări (studii, creații artistice etc.) publicate în volumele unor manifestări
științifice (sesiuni de comunicări, conferințe etc.) naționale recunoscute
(cu ISSN sau ISBN);

25
13
8
4
10
1
4
3
2
143
4
34
11
23
29
2
24
16
34

Lista de lucrari
19. septembrie 2016
Anexa
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prof. univ. dr. Romulus IAGARU

