Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

Peticilă, Adrian George
120 str Turda, bl 38, ap 02, sector 1, Bucuresti, cod 011464, Romania
021 666 47 05

Mobil:

0723 247 606

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

apeticila@yahoo.com, apeticila@gmail.com
Romana
01 09 1970
masculin

Locul de muncă / Domeniul Academia Română/ Secretar ştiinţific
ocupaţional USAMV Bucureşti/Facultatea de Horticultura/Departamentul de bio-ingineria sistemelor hortiviticole/Şef de lucrări

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2016 Conferentiar dr.
Facultatea de Horticultura din USAMV Bucureşti, bd Mărăşti nr 59, sector 1
Activitate didactică, de cercetare, coordonare lucrări de licenţă (38 până în prezent), secretariat
ştiinţific, coordonator activitati conexe - cercul stiintific Hortus Magicus (din 2011)
2016Prodecan responsabil cu probleme studentesti
Facultatea de Horticultura din USAMV Bucureşti, bd Mărăşti nr 59, sector 1
Activitate de coordonare a activitatii studentesti pentru ambele specializari ale Facultatii de horticultura.
2002-2015
Şef lucrări şi Secretar ştiinţific, din 2003 doctor în ştiinţe
Titularul cursului de Microînmulţirea plantelor horticole, titularul cursului de Bazele horticulturii, titularul
cursului de master anul II Conservarea speciilor horticole valoroase din punct de vedere al
biodiversităţii, lucrări practice de Microînmulţirea plantelor horticole, lucrări practice de Pomicultură
generală, lucrări practice de Pomicultură integrată, Secetar ştiinţific al Secţiei de ştiinţe agricole şi
silvice din cadrul Academiei Române şi coordonator al Biroului doctorate din sistemul de cercetare al
Academiei Române.
Facultatea de Horticultura din USAMV Bucureşti, bd Mărăşti nr 59, sector 1 şi la Secţia de ştiinţe
agricole şi silcice din cadrul Academiei Române, Calea Victoriei, nr 125 sector 1, Bucucureşti
Activitate didactică, de cercetare, coordonare lucrări de licenţă (38 până în prezent), secretariat
ştiinţific, coordonator activitati conexe - cercul stiintific Hortus Magicus (din 2011), coordonator
doctorate în sistemul de cercetare al Academiei Române.
1999-2002
Asistent universitar titular şi Secretar ştiinţific
Lucrări practice de Pomicultură generală, Microînmulţirea polantelor horticole, Pomicultură integrată,
Secretariat ştiinţific la Secţie de ştiinţe agricole din cadrul Academei Române

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Facultatea de Horticultura din USAMV Bucureşti, bd Mărăşti nr 59, sector 1 şi la Secţia de ştiinţe
agricole şi silcice din cadrul Academiei Române, Calea Victoriei, nr 125 sector 1, Bucucureşti
Activitate didactică, de cercetare, coordonare lucrări de licenţă, secretariat ştiinţific
1996-1999
Preparator titular
Lucrări practice de Pomicultură generală, Microînmulţirea polantelor horticole, Pomicultură integrată
Facultatea de Horticultura din USAMV Bucureşti, bd Mărăşti nr 59, sector 1
Activitate didactică, de cercetare specifică domeniului
1995-1996
Preparator suplinitor şi student la Master

Activităţi şi responsabilităţi principale Lucrări practice de Pomicultură generală
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Facultatea de Horticultura din USAMV Bucureşti, bd Mărăşti nr 59, sector 1
Activitate didactică, de cercetare specifică domeniului

Granturi cercetare
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2005-2006
Director

Nr. contract

105/2005

Contractant

Academia Română

Sectorul de activitate Cercetare specifică domeniului horticol
Titlul programului Metode conventionale si neconventionale de inmultire a unor specii horticole noi (rodia si kiwi) in scopul
popularizarii si introducerii lor in cultura.
Perioada
Functia sau postul ocupat
Nr. Contract
Sector de activitate
Titlul programului

2012-2016
Membru echipa
68/2012
Cercetare specifică domeniului horticol
Elaborarea unor metode şi tehnici noi pentru culturile horticole integrate şi ecologice prin folosirea unor
produse şi materiale biodegradabile prietenoase mediului (FRIENDLYHORT)

Perioada 2015
Functia sau postul ocupat Expert Grup tinta
Nr contract POSDRU/189/2.1/G/155945
Sector de activitate Dezvoltarea resurselor umane
Titlul programului De la universitate la viaţa activă
Perioada 2007-2009
Funcţia sau postul ocupat Membru echipă
Cod contract

PN II - 51-022/2007

Sectorul de activitate Cercetare specifică domeniului horticol
Titlul programului Eficientizarea unor verigi ale sistemului de certificare a materialului saditor pomicol liber de virusuri la
specia prun si conservarea materialului PREBAZA si BAZA in contextul agriculturii durabile.
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Nr. contract

2000-2002
Membru echipă
45154/2000

Sectorul de activitate Cercetare specifică domeniului horticol
Titlul programului Utilizarea metodelor convenţionale şi neconvenţionale în multiplicarea rapidă a unor specii horticole

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2006-2008
Membru echipă

Nr. contract CEEX 230/2006 POMOSAT

Sectorul de activitate Cercetare specifică domeniului horticol
Titlul programului Proiectarea si implementarea unui sistem de management durabil al agroecosistemelor pomicole pe
baza evaluării cu modele numerice si tehnici satelitare a impactului schimbărilor climatice
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2007-2008
Membru echipă

Nr. contract CNCSIS 63GR/22.05.2007
Sectorul de activitate Cercetare specifică domeniului horticol
Titlul programului Determinismul factorilor morfologici, fiziologici si biochimici implicaţi în înmulţirea vegetativă a unor
portaltoi de perspectivă la speciile de sâmburoase
Perioada
Functia sau postul ocupat
Nr. Contract
Sectorul de activitate
Titlul programului

2008-2010
Membru echipă
BM -MAKIS Nr. 141538
Cercetare specifică domeniului horticol
Cercetări privind relansarea culturii mărului la standarde moderne prin înfiinţarea unor plantaţii
ecologice cu soiuri rezistente la boli, altoite pe portaltoi de vigoare redusă (M9)

Perioada 2005-2008
Funcţia sau postul ocupat

Membru echipă

Nr. contract CEEX 48/2005 ARBOOR
Ssectorul de activitate Cercetare specifică domeniului horticol
Titlul programului Biotehnologii avansate de micromultiplicare, conservare şi selecţie somaclonală a arborilor şi arbuştilor
ornamentali pentru reabilitare peisagistică
Perioada
Functia sau postul ocupat
Nr. Contract
Sectorul de activitate
Titlul programului

2006-2008
2008-2010
Membru echipa
Membru echipă
Contract CNCSIS 1426, Tema 8
BM -MAKIS Nr. 141538
Cercetare specifică domeniului horticol
Cercetare specifică domeniului horticol
Cercetări agrochimice
şi soluţii
tehnologice
pentru
valorificarea
unormoderne
deşeuri organice
ca substraturi
Cercetări privind
relansarea
culturii
mărului
la standarde
prin înfiinţarea
unor plantaţii
nepoluante
în horticultură
ecologice
cu soiuri rezistente la boli, altoite pe portaltoi de vigoare redusă (M9)

2007-200
Perioada 2005
Membru echipa
Funcţia sau postul ocupat Leonar do da Vinci RO/2004/93009/
Membru echipă
Nr. contract Cercetare specifica domeniului horticol
CNCSIS 63GR/22.05.2007
Formation profesionelle continue des formateurs et les reglementations europeennes concernant
Sectorul de activitate l’environnement”; (Formarea profesională continuă a formatorilor şi reglementările europene privind
Titlul programuluimediul înconjurător – acronim FOR-CO-RE-MI)
Perioada
Functia sau postul ocupat
Nr. Contract
Sectorul de activitate
Titlul programului

2003-2004
Membru echipă
CNCSIS, NR: 33747 , COD CNCSIS: 771
Cercetare specifica domeniului horticol
Cercetari privind perfectionarea tehnologiilor de producere a materialului săditor la unele specii şi
cultivaruri de arbuşti ornamentali prin metode convenţionale si microînmulţire in vitro

Perioada
Functia sau postul ocupat
Nr. Contract
Sectorul de activitate
Titlul programului

2003-2004
Membru echipă
GRANT Academia Romana, Nr 120/ 2003 ; 113/ 2004
Cercetare specifica domeniului horticol
Adaptarea si perfecţionarea tehnologiilor de multiplicare pentru unele specii si cultivaruri ornamentale
mai putin cunoscute la noi in tara

Educaţie şi formare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Calificarea/diploma obtinuta
Disciplinele principale
studiate/competente profesionale
dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorul de formare

1996-1999
Preparator titular
Lucrări practice de Pomicultură generală, Microînmulţirea polantelor horticole, Pomicultură integrată
Facultatea de Horticultura din USAMV Bucureşti, bd Mărăşti nr 59, sector 1
Activitate didactică, de cercetare specifică domeniului

01.12.2015-31.03.2016
Certificat de perfectionare profesionala
Perfectionare profesionala in utilizarea de platforme educationale in invatamantul superior, instrumente
TIC si metode de predare-invatare IFR-ID centrate pe student
Asociatia Centrul de Training european si USAMV Bucuresti

Perioada 2011-2013
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Atestat de studii post doctorale cu titlul: Cercetari si studii post-doctorale privind impactul
biotehnologiilor horticole asupra biodiversitatii agricole si alimentare prin introducerea in cultura in tara
noastra a doua noi specii: Actinidia arguta si Actidinidia deliciosa.
Cercetare in micropropagare si biotehnologie vegetala.
Academia Romana, INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE „COSTIN C. KIRIŢESCU” (INCE),
ŞCOALA POSTDOCTORALĂ PENTRU BIODIVERSITATE ZOOTEHNICĂ ŞI BIOTEHNOLOGII
ALIMENTARE PE BAZA ECOECONOMIEI ŞI BIOECONOMIEI NECESARE ECOSANOGENEZEI
contract: POSDRU/89/1.5/S/63258
Studii post doctorale
13-27 februarie 2011
Controlul integrat al calităţii mediului/

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Teledetectie satelitară, analiza calitatii alimentelor, controlul integrat al dăunătorilor

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Molise,Italia/ Proiect POSDRU/19/1,3/G/8867, Developing the applicative research
performances for the higher education personnel in the field of enviromental protection and food safety

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Dezvoltarea resurselor umane/18 ECTS

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
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1997-2002
Doctorat/Diplomă de Doctor in Agronomie
Agrochimie, pomicultură, fiziologia plantelor, Titlul Cercetări privind efectul unor biostimulatori,
substraturi şi isoluţii nutritive asupra înmulţirii plantelor de Actinidia sp (kiwi).-Conducător acad. David
Davidescu
USAMV Bucureşti, Facultatea de Agronomie
phD
1995-1996
Master/Diploma de studii aprofundate

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

USAMV Bucreşti, Facultatea de Horticultură
1990-1995

Calificarea / diploma obţinută Inginer/Diplomă de Licenţă
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Discipline specifice Facultăţii de horticultură conf Foii matricole.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

USAMV Bucreşti, Facultatea de Horticultură
Inginer

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Limba materna: Româna

1-Engleza, 2-Franceza, 3-Italiana

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba1

B2

Utilizator
independent

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba2

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale spiritul de echipă/ capacitate de adaptare la medii multidisciplinare/ o bună capacitate de comunicare
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Inventica

Capacitate de organizare, conducere de experienţe şi participare în echipe de cercetare.

-Teaching mobility în cadrul Programului Erasmus în domeniul Biodiversității în pomicultură,
Universita degli Studi di Perugia, Italia, 2015
- Specializare tehnologii de ameliorare a mărului, Program bilateral România-China, USAMV
Bucuresti - Ningxia Academy of Agricultural Sciences, 2014.
-Absolvirea modului de formare continuă în specializarea Mangementul Educției la distanță
organiozat de USAMV Bucuresti in februarie 2012.
-Curs perfecționare Aplicații informatice pentru procesarea imaginilor de teledetecței, contract
POSDRU/19/1.3/G/8867, susținut de Agenția Spațială Română și Centrul Român pentru Utilizarea
Teledetecției în Agricultură, mai 2011.
-Specializare Integrated Control of Environmental Quality, Universitatea Molise în cadrul programului
POSDRU/19/1,3/G/8867, în cadrul programului Developing the applicative research performances for
the higher education personnel in the field of environmental protection and food safety.
- Specializare Pomicultură biologică, Academia de Ştiinţe Agricole din Provincia Habei, China, 2002
şi 2010.
- Participare la seminar tematic de Evaluare a cercetării septembrie –octombrie 2010 organizat de
Departamentul de cercetare şi servicii publice din Wallonia şi Departamentul de cercetare de la
Universitatea Catolică de Louvain.
- Absolvirea modulului de formare în management universitar Managementul resurselor şi
sustenabilitate, organizat în cadrul proiectului strategic Îmbunătăţirea Managementului Universitar,
certificat nr M3/30, noiembrie 2010
- Specializare Pomicultură ecologică, biotehnologii nepoluante, Program Leonardo da Vinci, IUT
Angers, Franţa, mai 2005
- Specializare micropropagare şi pomicultură, Facolta di Agraria, Perugia, Italia, mai 2001
- Curs şi atestat de Metodologia predării şi evaluării organizat în cadrul programului Tempus cu
specialişti de la Colegiul Rheseaheat, Marea Britanie, 1998-1999.
- Brevet invenție nr A/00869/2011 și medalia de aur INVENTIKA 2011 pentru invenția ”Sistem de
monitorizare si control al unui număr variabil de factori fizici care se pot caracteriza printr o valoare
scalară, destinat studiului si monitorizării unei colectivităti animale sau vegetale”
- INVENTIKA 2010, Medalie de bronz pentru invenția ” Compoziție de mastic pentru vegetație
arborescentă și procedeu de obținere a acesteia”
- Cerere Brevet inventie A00213/24.03.2015 si Medalia de aur cu mentiune speciala pentru
”Instalație pentru stimularea electromagnetică a înrădăcinării butașilor”, Salonul internațional de
inventică PRO INVENT, Ediția XIII, 2015, Cluj-Napoca.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™);
- cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe Illustrator™,
- PhotoShop™).

Competenţe şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Permis de conducere cat B.
Membru al ISHA
Membru al asociaţiilor profesionale: Membru în Asociaţia Amicii Rozelor din România din anul 1993.
Membru a Asociaţiei HORTICULTURA XXI din anul 2001
Membru a Societăţii ESNA – European Society for New Methods in Agricultural Research din anul
2003
Medalia 80 de ani ai UASM (2013)– Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Diploma și medalia centenară – Societatea Română a Horticultorilor ( 2013)

Anexe Se ataseaza la cerere copie diplomă de Licenţă, diplomă de Master, diplomă de Doctor, diploma de
Post Doc.

