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Informaţii personale  
 

Nume / Prenume STAN TEODOR 
Adresă(e) Str. CIURCHI, nr. 73, cod 700313, Iași, România 

Telefon(oane) 0232407531 Mobil: +40741266354 
Fax(uri) 0232407506 

E-mail(uri) steodor@uaiasi.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Român 
  

Data naşterii 10/05/1971 
  

Sex masculin 
  

  
  

Experienţa profesională 
 

 

Perioada 19.09.2016 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Conferențiar dr., membru în diferite echipe de cercetare  

Director al Departamentului de Învățământ la distantă de la Facultatea de Horticultură 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Titular de curs în domeniul Horticultură, specializarea Legumicultură:  
 Legumicultura generale, Tehnologii horticole- Legumicultura, Tehnologia culturilor de câmp- Legumicultura. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași – Facultatea de Horticultură  
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică, cercetare științifică  
 

  

Perioada 2001 - 2016 
Funcţia sau postul ocupat Șef lucr. dr., membru în diferite echipe de 

cercetare  
 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Titular de curs în domeniul Horticultură, specializarea Legumicultură:  
 Legumicultura generale, Tehnologii horticole- Legumicultura, Tehnologia culturilor de câmp- Legumicultura. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași – Facultatea de Horticultură  
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică, cercetare științifică  
 

  

  

Perioada 1997 - 2001 
Funcţia sau postul ocupat Asist. univ. drd. 

  

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumarea lucrărilor practice la disciplinele: Legumicultură generala si 
specială, Producerea semințelor de legume,  Membru în echipe de 
cercetare la disciplina de Legumicultură  

  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași – Facultatea de Horticultură  
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică, cercetare științifică  
 

Perioada 1995 - 1997 
1 
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Funcţia sau postul ocupat Preparator. univ. drd.  
  

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumarea lucrărilor practice la disciplinele: Legumicultură generala si 
specială, Producerea semințelor de legume,  Membru în echipe de 
cercetare la disciplina de Legumicultură  

  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași – Facultatea de Horticultură  
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică, cercetare științifică  
 

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 1996 - 2004 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul Științe agricole si silvice – Agronomie 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 interdisciplinar: legumicultură, protecția plantelor.  

ecologia, epidemiologia și combatere a principalilor agenți patogeni ai culturilor 
legumicole 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași – Facultatea de Agricultura 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

postuniversitar 

  

Perioada 1.02.2000 – 22.06.2000 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 științe tehnice  
combaterea integrata a dăunătorilor si agenților patogeni din culturile legumicole, 
irigarea culturilor legumicole 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Bournemouth University UK  
 

Perioada 1997 – 1998 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire a cursurilor postuniversitare de profesionalizare didactica 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Psihologie școlara, pedagogie, metodica specialității 
Abilitatea de a comunica, prezenta si preda studenților suportul didactic. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ” Al.I. Cuza”- Iasi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

postuniversitar 

Perioada 27.02.1997 – 1.07.1997 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 Legumicultura, protecția plantelor, ecologie 
 Prevenirea si combaterea ecologica a dăunătorilor si agenților patogeni din culturile 
legumicole 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Ştiinţe Agronomice Gembloux, Belgia 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română  
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  B1 Utilizator 
independent  B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent A2 Utilizator independent B1 Utilizator independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale persoană comunicativă, cu spirit de echipă, bună adaptare la diferite medii 
profesionale, bună capacitate de comunicare; abilități căpătate prin experiență de 
lucru cu oamenii în activitatea de cercetare şi cea didactică  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

bună capacitate managerială şi de conducere, spirit organizatoric; autodidact 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice competențe în activitatea şi cercetarea științifică în legumicultură (tehnologii 
legumicole, protecția plantelor, ş.a.) şi în activitatea didactică ca titular al mai multor 
discipline tehnice (legumicultură).  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

utilizare sistem de operare Microsoft Windows și programe de tip office (Microsoft 
Word , Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), browsing Internet și folosire client de 
mail Microsoft Windows Mail.  

  

  

Alte competenţe şi aptitudini abilitate de comunicare, corectitudine, seriozitate, adaptabilitate, capacitate de efort 
prelungit, receptivitate la nou, responsabilitate, capacitate de evaluare. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare            Peste 72 de lucrări științifice în domeniile: legumicultură, ameliorare și 
agricultură ecologică, din care 7 lucrări indexate ISI cu și fără factor de impact ş.a.  

 
          Coautor la crearea soiului de fasole de gradina urcătoare Violeta de Iași. 
Certificat nr.66/18.01.2000, eliberat de Ministerul Agriculturii si Alimentației - 
Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor 

  

 
            Cărţi, manuale și broșuri de specialitate publicate:  

Autori Titlu Anul Editura ISBN Nr. 
pagini 

Punctaj 

Stan N., 
Stan T. 

Legumicultura Vol I 1999 “Ion Ionescu de 
la Brad”, Iaşi 

973-98979-4-0 330 165 

Stan N., 
Munteanu 
N., 
Stan T. 

Legumicultura Vol III 2003 “Ion Ionescu de 
la Brad”, Iaşi 

973-98978-9-4 315 105 

Jidav M.G., 
Stan T. 

Ghid practice pentru 
legumicultori 

2005 Moldova - Iasi 973-8900-08-5 45 22.5 

Stan T. Tehnologia cultivării 
legumelor 

2005 Alfa - Iasi 973-8278-67-8 209 209 

Stan N., 
Stan T. 

Cultura plantelor 
aromatice, 
condimentare şi mai 
putin răspândite 

2006 “Ion Ionescu de 
la Brad”, Iaşi 

973-7921-74-7 304 152 

Stan N., 
Stan T. 

Legumicultura 
generala 

2010 “Ion Ionescu de 
la Brad”, Iaşi 

978-973-147-
064-1 

375 187 

 

 

         
        Proiecte de cercetare: în calitate de Director, responsabil științific sau membru 
am fost implicat în peste 17 proiecte, dintre care la doua sunt implicat în momentul de 
față.  
 
        Membru în organizații profesionale:  
-Societatea Română de Horticultură  

-Societatea Mecanicilor Agricoli din Romania 
Societatea Micologica din Romania 
Societatea Amicii Rozelor  

  

 

                                                                                      Semnatura, 
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