
 
 

 
 

Curriculum   vitae 
Europass 

 
 
 
 
 
 

Informaţii personale 

Nume / Prenume    TEODORESCU Razvan Ionut 

Adresǎ(e) 

Telefon(oane) 

Fax(uri) 

E-mail(uri)    razvan.teodorescu@usamv.ro; razvan.iteodorescu@gmail.com 
 

Naţionalitate(-tǎţi)    romana 
 

Data naşterii 
 

Sex    masculin 

 E x per ienţa profesionalǎ 

Perioada    Noiembrie 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat    Prorector 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea de  Ştiinţe  Agronomice  şi  Medicinǎ  Veterinarǎ,  Bucureşti,  blvd. 
Marasti 59 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Coordonare Stațiuni, Informatizare, Consiliere çi Relații cu Mediul Socio-Economic 

(CSICRMSE) 

Perioada    Noiembrie 2017 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat    Expert extern Grupuri de lucru CNSPIS 

Numele şi adresa angajatorului    Ministerul Educatiei Nationale 

Perioada    Iunie 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat    Membru 

Numele şi adresa angajatorului    Consiliul Național pentru Finanțarea Învǎțǎmântului Superior, Str. Schitu 
Mǎgureanu, Nr.1, Sector 5, Bucureçti 

 
 

Perioada    Ianuarie 2015 – Octombrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat    Preçedinte 

Numele şi adresa angajatorului    Consiliul Național al Rectorilor din Romania, Bucureşti, blvd. Marasti 59 
 

 
Perioada    Decembrie 2014 – Octombrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat    Rector 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Activitate didactica, de cercetare çi manageriala 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea de  Ştiinţe  Agronomice  şi  Medicinǎ  Veterinarǎ,  Bucureşti,  blvd. 
Marasti 59 

Tipul activitǎţii sau sectorul de 
activitate 

Didactica, cercetare, manageriala 

 
Perioada    2014 - prezent 

mailto:razvan.teodorescu@usamv.ro


Funcţia sau postul ocupat    Membru asociat 

Numele şi adresa angajatorului    Academia de Științe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu Sisesti„,Secţia de Şiinţa 
Solului, Îmbunǎtǎţiri Funciare, Gospodsǎrirea Apelor şi Protecţia Mediului 

 

 
Perioada    2012- decembrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat    Decan 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Activitate didactica si de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea de  Ştiinţe  Agronomice  şi  Medicinǎ  Veterinarǎ,  Bucureşti,  blvd. 
Marasti 59 

Tipul activitǎţii sau sectorul de 
activitate 

Didactica si cercetare 

 
Perioada    2011 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat    Director Departament mediu şi îmbunǎtǎţiri funciare 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicinǎ Veterinarǎ, Bucureşti, Facultatea 
de Îmbunǎtǎțiri Funciare çi Ingineria Mediului, blvd. Marasti 59 

 

 
Perioada    2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat    Doctor habilitat 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Activitate didactica si de cercetare 
Indrumator stiintific de doctorat 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea de  Ştiinţe  Agronomice  şi  Medicinǎ  Veterinarǎ,  Bucureşti,  blvd. 
Marasti 59 

Tipul activitǎţii sau sectorul de 
activitate 

Didactica si cercetare 

Perioada    2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat    Profesor 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Activitate didactica si de cercetare 
Sustinere cursuri si seminarii in Managementul proiectelor si Tehnologii horticole 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea de  Ştiinţe  Agronomice  şi  Medicinǎ  Veterinarǎ,  Bucureşti,  blvd. 
Marasti 59 

Tipul activitǎţii sau sectorul de 
activitate 

Didactica si cercetare 

Perioada    2013 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat    Conferentiar 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Activitate didactica si de cercetare 
Sustinere cursuri si seminarii in Managementul proiectelor si Tehnologii horticole 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea de  Ştiinţe  Agronomice  şi  Medicinǎ  Veterinarǎ,  Bucureşti,  blvd. 
Marasti 59 

Tipul activitǎţii sau sectorul de 
activitate 

Didactica si cercetare 

 
Perioada    2007 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat    Sef de lucrari 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Activitate didactica si de cercetare 
Sustinere cursuri si seminarii in Managementul proiectelor si Tehnologii horticole 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea de  Ştiinţe  Agronomice  şi  Medicinǎ  Veterinarǎ,  Bucureşti,  blvd. 
Marasti 59 

Tipul activitǎţii sau sectorul de 
activitate 

Didactica si cercetare 



Perioada    Mai 2010 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat    Expert tehnic judiciar 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Realizare expertize judiciare si extrajudiciare in domeniul horticultura 

Numele şi adresa angajatorului    Ministerul Justitiei 

Tipul activitǎţii sau sectorul de 
activitate 

Realizare expertize ca expert numit de instanta de judecata si realizare expertize ca 
expert parte 

 
Perioada    Aug. 2004 – oct. 2010 

Funcţia sau postul ocupat    Responsabil domeniul 5 - Responsabil proiecte –– Agricultura, siguranta si 
securitate alimentara 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Monitorizarea si Evaluarea proiectelor 

Numele şi adresa angajatorului    Centrul National de Management Programe, Mendeleev 21-25 

Tipul activitǎţii sau sectorul de 
activitate 

Managementul proiectelor de cercetare in domeniul agriculturii 

 
Perioada    2008 

Funcţia sau postul ocupat    Evaluator 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Evaluare proiecte Program INOVARE 

Numele şi adresa angajatorului    Agentia Manageriala  de  Cercetare  Stiintifica,  Inovare  si  Transfer  Tehnologic  – 
POLITEHNICA, Splaiul Independentei nr. 313 

Tipul activitǎţii sau sectorul de 
activitate 

Evaluare proiecte de cercetare si transfer tehnologic 

 
Perioada    oct. 2004 – aug. 2006 

Funcţia sau postul ocupat    Consilier de integrare europeanǎ „Calitate şi siguranţa alimentarǎ” 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Consilier cercetare in agricultura, pescuit, calitatea si siguranta alimentelor 

Numele şi adresa angajatorului    Ministerul Integrǎrii Europene, 

Tipul activitǎţii sau sectorul de 
activitate 

Asistenta calificata pentru propunerile de proiecte, public 

 
Perioada    2002 – 2006 

Funcţia sau postul ocupat    Doctorand cu frecventa (2001-2005), Cadru didactic 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Activitate didactica si de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea de  Ştiinţe  Agronomice  şi  Medicinǎ  Veterinarǎ,  Bucureşti,  blvd. 
Marasti 59 

Tipul activitǎţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactica si cercetare 

 
Perioada    aug. 2001 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat    Responsabil Proiecte 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Monitorizarea proiectelor 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea  de   Ştiinţe   Agronomice   şi   Medicinǎ   Veterinarǎ,   Bucureşti   – 
PROGRAMUL BIOTECH, blvd. Marasti 59 



Tipul activitǎţii sau sectorul de 
activitate 

coordonare 

 
Perioada    oct. 2006 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat    Responsabil proiect din partea Romaniei 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Responsabil contract international numarul 035581 “Towards an ERA in Industrial 
Biotechnology” – ERA-IB – Programul Cadru 6 

Numele şi adresa angajatorului    Centrul National de Management Programe, Mendeleev 21-25 

Tipul activitǎţii sau sectorul de 
activitate 

coordonare 

 
Perioada    mai 2006 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat    Membru in colectiv proiect 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Membru in colectivul contractului internaţional numǎrul 043003 “Best practices to 
bring  research  and  innovation  in  European  SME  through  the  “peer   review” 
method” – EUROPEER SME – Programul Cadru 6 

Numele şi adresa angajatorului    Centrul National de Management Programe, Mendeleev 21-25 

Tipul activitǎţii sau sectorul de 
activitate 

coordonare 

 
Perioada    iun. 2006 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat    Membru in colectiv proiect 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Membru in colectivul proiectului sectorial „Sistem informatic integrat pentru 
identificarea, evaluarea, planificarea şi  gestionarea fondului  naţional  de  plante 
medicinale, aromatice şi tinctoriale (surse de materii prime pentru industria 
alimentarǎ, farmaceuticǎ şi cosmeticǎ)” 

Numele şi adresa angajatorului    Centrul National de Management Programe, Mendeleev 21-25 

Tipul activitǎţii sau sectorul de 
activitate 

coordonare 

 
Perioada    2004 – oct 2005 

Funcţia sau postul ocupat    Membru în Comitetul Naţional de Coordonare 

Activitǎţi şi responsabilitǎţi 
principale 

Membru în Comitetul Naţional de Coordonare al proiectului UNEP/GEF GFL 2716- 
02-4596 „Dezvoltarea Cadrului Naţional de Biosecuritate pentru România ” 

Numele şi adresa angajatorului    Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile 

Tipul activitǎţii sau sectorul de 
activitate 

 E ducaţie şi formare 

coordonare 

Perioada    Februarie 2017 

Calificarea / diploma obţinutǎ   Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învǎţǎmânt / furnizorului de 

formare 

Evaluator cursuri de reconversie profesionala (calificare,specializare,perfectionare) 
 
 
 
Autoritatea Nationala pentru Calificari 

Perioada    August 2016 

Calificarea / diploma obţinutǎ    Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Training stage Project „ Researches on the potential conversion of the conventional 
fish forms into organic by establishing a model and good practicea guide - COFISH’, 
Program HORIZON 2020, Marie-Sklodowska-Curie, Grant Agreement no. 645691 



Numele şi tipul instituţiei de 
învǎţǎmânt / furnizorului de 

formare 

Department of Food Science, in the College of Agriculture and Life Science of 
Cornell Univesity, Ithaca NY, U.S.A. 

Perioada     19-23.04.2016 

Calificarea / diploma obţinutǎ     Moblitate de predare , Erasmus+ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învǎţǎmânt / furnizorului de 

formare 

Horticultural technologies for improvement of land use 
 
 
 
Universitata degli Studi Firenze, Dipartmento di Science Produzioni Agro alimentary 
e dell’Ambiente 

Perioada    Mai 2016 

Calificarea / diploma obţinutǎ    Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învǎţǎmânt / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea naţionalǎ 
sau internaţionalǎ 

Universitatea Politehnicǎ Timiçoara 
 
 
 
nationala 

 
 

Perioada    Februarie 2011 

Calificarea / diploma obţinutǎ    Curs postuniversitar / Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învǎţǎmânt / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea naţionalǎ 
sau internaţionalǎ 

Evaluarea calitatii solului 
 
 
 
Universitatea din Molise 
 
 
 
Internationala 

 
Perioada    11 – 12 sept. 2006 

Calificarea / diploma obţinutǎ    Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învǎţǎmânt / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea naţionalǎ 

sau internaţionalǎ 

Instruire în managementul calitǎţii, seria de standarde SR EN ISO 9000:2001, SR EN 
ISO 9001:2001, SMC SR EN ISO 9001:2001 
 

 
Quality International Consulting SRL 
 
 
 
nationala 

 
Perioada    2001-2005 

Calificarea / diploma obţinutǎ    Doctor în horticulturǎ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învǎţǎmânt / furnizorului de 

formare 

Horticultura si biotehnologii 
 
 
 
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicinǎ Veterinarǎ, Bucureşti 



Nivelul în clasificarea naţionalǎ 
sau internaţionalǎ 

nationala 

 
Perioada    iunie 2004 

Calificarea / diploma obţinutǎ    Specializare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învǎţǎmânt / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea naţionalǎ 
sau internaţionalǎ 

Producerea materialului sǎditor la scarǎ industrialǎ prin tehnici moderne 
 

Cesena – Vitroplant 

intrenationala 

 
Perioada    feb. – martie 2004 

Calificarea / diploma obţinutǎ    Specializare, diploma 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învǎţǎmânt / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea naţionalǎ 
sau internaţionalǎ 

Laboratorul de obţinerea plantelor modificate genetic 

Specializare în Statele Unite ale Americii – Universitatea de stat din Iowa 

international 

 
Perioada    mar. – apr. 2002 

Calificarea / diploma obţinutǎ    Specializare în Management şi Marketing 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învǎţǎmânt / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea naţionalǎ 
sau internaţionalǎ 

Specializare în Management şi Marketing Vinicol 

Universitatea din Hohenheim Germania 

international 

 
Perioada    2001 – 2002 

Calificarea / diploma obţinutǎ    Diploma de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învǎţǎmânt / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea naţionalǎ 
sau internaţionalǎ 

Management şi marketing vinicol 
 
 
 
IBD  –   Serviciul  Integrat  de   Consultanţặ      pentru Economie în România şi 
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicinǎ Veterinarǎ Bucureşti: 
 

 
nationala 

 
Perioada    feb. – iunie 2001 

Calificarea / diploma obţinutǎ    Specializare - bursa 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Facultatea de Biotehnologii 



Numele şi tipul instituţiei de 
învǎţǎmânt / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea naţionalǎ 
sau internaţionalǎ 

Universitatea din  Algarve, Portugalia, Facultatea de  Biotehnologii,  SOCRATES  – 
ERASMUS 
 

 
international 

 
Perioada    1996 – 2001 

Calificarea / diploma obţinutǎ    Diploma de licenta - inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învǎţǎmânt / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea naţionalǎ 
sau internaţionalǎ 

Specializarea Biotehnologii Agricole 
 
 
 
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicinǎ Veterinarǎ – Bucureşti, Facultatea 
de Biotehnologii 
 

 
nationala 

 
Perioada    1991 – 1995 

Calificarea / diploma obţinutǎ    Diploma bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învǎţǎmânt / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea naţionalǎ 
sau internaţionalǎ 

 Calificǎr i post universitare çi 
 spec ial iz ǎr  i 

Specializarea Fizicǎ – Chimie 
 
 
 
Liceul “Alexandru Odobescu”, Piteşti 
 
 
 
nationala 
 

 
Certificat de absolvire , training stage - Project „ Researches on the potential 
conversion of the conventional fish forms into organic by establishing a model and 
good practicea guide - ECOFISH’, Program HORIZON 2020, Marie-Sklodowska- 
Curie, Grant Agreement no. 645691 

Certificat   de   absolvire  -   Modelarea   hidrodinamicǎ   utilizând   instrumente 
hidroinformatice avansate acordat de Universitatea Politehnicǎ Timiçoara, 2016 

Certificat de formare - Management universitar - acordat de Academia de Studii 
Economice, Bucureşti, 2011 

Certificat de formare - Evaluarea calităţii solului - acordat de Universitatea din 
Molise, Italia,2011 

Certificat de formare - Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene 
- acordat de INTRATEST, sub egida Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de 
Şanse și a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, 2011 

Certificat de formare - Formator - acordat de EXPERTMOB, sub egida Ministerului 
Muncii, Familiei și Egalității de Şanse și a Ministerului Educației, Cercetării și 
Tineretului, 2011 

Certificat de formare - Manager de proiect - acordat de TTINI SMART IDEAS, sub 
egida Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Şanse și a Ministerului Educației, 
Cercetării și Tineretului, 2010 
 

Specializare în managementul proiectelor de cercetare la Agenția de finanțare a 
proiectelor TORCH din China, 2008 
 

Instruire în managementul calităţii, seria de standarde SR EN ISO 9000:2001, SR 
EN ISO 9001:2001, SMC SR EN ISO 9001:2001 - organizată de Quality International 
Consulting, București, 2006 



Certificat de absolvire a Programului Tineri Cercetători, Universitatea de stat din 
Iowa, Statele Unite ale Americii, Laboratorul de obţinere a plantelor modificate 
genetic, 2004 

Specializare la Cesena – Vitroplant - producerea materialului săditor la scară 
industrială prin tehnici moderne, 2004 

 

Specializare în management și marketing vinicol realizată la Universitatea din 
Hohenheim Germania,2002 

 

Bursier SOCRATES la Universitatea din Algarve, Portugalia, 2001 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
Limba(i) maternǎ(e)    Precizaţi limba(ile) maternǎ(e) (dacǎ este cazul specificaţi a doua limbǎ maternǎ, 

vezi instrucţiunile) 
 
 

Limba(i) strǎinǎ(e) cunoscutǎ(e) 

Autoevaluare 

 
 

Înţelegere 

  
 

Vorbire 

   
 

Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare 
conversaţie 

la Discurs oral Exprimare scrisǎ 

engleza C2 C2 C2  C2 C2 

portugheza B2 B2 B2  B2 B2 

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

Permis(e) de conducere    Aprilie, 1995 (Categoria B) 

Activitate ştiinţif icǎ şi de 
cercetare 

2002 - prezent       49 articole științifice, dintre care: 
- 27 articole indexate ISI 
- 22 articole indexate în baze de date internaționale 
6 cărți de specialitate publicate 
25 proiecte naționale și internaționale, dintre care: 
- 13 în calitate de manager de proiect 
- 12 în calitate de membru în echipa de proiect 

 
Brevete de 

invenții 

 

 
Cerere inscriere la brevetare nr. 555/01.2017 biotip Lycium barbarum L. , Asanica 
Adrian, Tudor Valerica, Teodorescu Razvan Ionut, Balan Viorica, Mencinicopschi 
Claudia, Iacob Alexandru 

Cerere inscriere la brevetare nr. 556/01.2017 biotip Lycium chinense Mill.. , Asanica 
Adrian, Tudor Valerica, Teodorescu Razvan Ionut, Iacob Alexandru 

Procedeu și instalație de producere a vibrațiilor de putere 
Inventatori: Stănoiu Cezar, Morcovescu Florin, Teodorescu Alexandru, Teodorescu 
Răzvan Ionuț, Presură Sorin 


