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Informaţii personale  
Nume / Prenume DRAGHIA LUCIA 

Telefon(oane)    

Fax  

E-mail  

Naţionalitate română 

Data naşterii  

  
  

Locul de muncă  Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 

Domeniul ocupaţional învăţământ superior, educaţie-formare, cercetare  

Funcţia ocupată   Profesor universitar, conducător de doctorat 

Experienţa profesională  
Perioada, funcţia şi postul ocupat 19.09.2005 – prezent: profesor universitar 

  1.10.2001 - 19.09.2005: conferenţiar universitar 
15.02.1993 - 1.10.2001: şef de lucrări 
18.02.1991 - 15.02.1993: asistent universitar 
  1.10.1990 - 18.02.1991: asist. univ. suplinitor 
  1.12.1988 – 1.10.1990: inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale ACTIVITATE DIDACTICĂ: profesor univ. (Floricultură, Artă florală, Prod. mat. săditor dendrologic şi floricol); 
conf. univ. (Floricultură; Producerea materialului săditor dendrologic; Bazele proiectării peisajului); şef lucr. 
(Floricultură; Producerea materialului săditor dendrologic; Bazele proiectării peisajului); asistent univ. 
(Floricultură; Arboricultură ornament. şi arhitectură peisageră; Legumicultură); asist. univ. cu delegaţie 
(Producerea, păstrarea şi conservarea furajelor). 
Alte activităţi didactice: elaborare manuale, cărţi de specialitate; coordonare teze doctorat, lucrări 
licenţă/diplomă/disertaţie/gr.I; îndrumare practică; tutore an studii 
ACTIVITATE DE CERCETARE: 
- participare contracte cercetare: 
- director proiecte cercetare: 4 proiecte naţionale; 
- membru echipe cercetare: 15 proiecte naţionale şi 1 proiect internaţional; 
- elaborare lucrări, comunicări ştiinţifice: 220  
ACTIVITĂŢI MANAGERIALE: secretar ştiinţific Facultatea de Horticultură Iaşi (2004-2012); decan Facultatea de 
Horticultură Iaşi (2012-2020); vicepreşedinte Senat USAMV Iaşi (2020-prezent). 

Numele şi adresa angajatorului USAMV Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 3, Iaşi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, cercetare, coordonare teze de doctorat, management activităţi academice şi administrative 

  

Perioada 22.10.1987 - 1.12.1988 
Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale ACTIVITATE CERCETARE: ameliorarea şi selecţia conservativă a plantelor legumicole 

Numele şi adresa angajatorului Staţiunea de Cercetarea-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, str. Mesteacănului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare  
  

Perioada 21.10.1985 - 22.10.1987 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar producţie 

Activităţi şi responsabilităţi principale ACTIVITATE DE PRODUCŢIE: coordonare activitate fermă culturi legumicole semincere 

Numele şi adresa angajatorului I.A.S. “Dunărea” Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate producţie horticolă 
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Perioada 15.09.1980 - 15.08.1981 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale ACTIVITATE DIDACTICĂ 

Numele şi adresa angajatorului Şc. gen. Coca Antimireşti, jud. Buzău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ gimnazial 
  

Educaţie şi formare  
Perioada 1990-1997 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Agronomie (diploma seria P, nr. 0006955/ 1997) 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Sociologie, economie agrară, management, marketing în agricultură/  
Management şi marketing în agricultură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

USAMV Iasi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

8 (studii doctorale)  

  

Perioada 1981-1985  

Calificarea / diploma obţinută inginer horticultor (diploma de inginer seria C, nr. 20494) 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Botanică, Fiziologia plantelor, Ameliorarea plantelor horticole, Floricultură, Arboricultură ornamentală, Arhitectură 
peisageră, Legumicultură, Pomicultură, Viticultură, Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor horticole/ 
Organizarea şi coordonarea activităţilor de producţie şi cercetare din unităţi horticole 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institutul Agronomic “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

6 (studii licenţă) 

  

Perioada 1976-1980 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă bacalaureat (seria A, nr. 136126) 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Chimie, biologie, fizică, matematică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul “M. Eminescu” Buzău, profil chimie-biologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

3 (studii liceale) 

Aptitudini şi competenţe personale  
Limba maternă română 

Limbi străine cunoscute engleză, franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B2 B2 B2 B2 B2 

Limba engleză  B2 B2 B1 B2 B1 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - abilităţi pedagogice; 
- îndrumare şi consiliere studenţi; 
- organizare activităţi ştiinţifice şi social-culturale; 
- membru în societăţi şi asociaţii profesionale: 

-International Society of Horticultural Science (ISHS). 
-International Society of Soil Sciences (IUSS) 
-Societatea Română a Horticultorilor; 
-Societatea Inventatorilor din România; 
-Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară din România  
-Societatea Naţională Română de Ştiinţa Solului; 
-Asociaţia „Amicii Rozelor din România”; 
-Asociaţia Floriştilor Români (membru de onoare) 
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Competenţe şi aptitudini organizatorice - capacitate de adaptare şi lucru în echipă; 
- director (4 proiecte naţionale) şi membru în echipele proiectelor de cercetare (15 proiecte naţionale şi 1 proiect 
internaţional); 
- organizator Simpozion ştiinţific anual al Facultăţii de Horticultură Iaşi (2004-2019); 
- membru în Senatul USAMV Iaşi (2004 – 2012; 2020 - prezent); 
- membru în Consiliul Facultăţii de Horticultură Iaşi (1992-1996; 2000-2020); 
- secretar ştiinţific la Facultatea de Horticultură Iaşi (2004-2012); 
- decan Facultatea de Horticultură Iaşi (2012 - 2020); 
- vicepreşedinte Senat USAMV Iaşi (2020 - prezent). 

Competenţe şi aptitudini tehnice - conducător de doctorat (2010 - prezent); 
- implementarea protocoalelor experimentale, activitate de cercetare; 
- elaborare lucrări ştiinţifice; 
- managementul activității didactice; 
- expertiză în domeniul horticulturii (floricultură, artă florală, arboricultură ornamentală, producerea materialului 
săditor la plantele ornamentale, peisagistică); 
- referent ştiinţific la cursuri universitare publicate în edituri recunoscute CNCSIS; 
- referent oficial în comisii susţinere teze de doctorat; 
- membru comisii examen de diplomă/licenţă/disertaţie; 
- îndrumare lucrări gradul didactic I. 
- evaluator ARACIS 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- utilizator PC / Microsoft Office - Word, Excel, Power Point; Internet 
- tehnoredactare şi editare materiale didactice şi ştiinţifice 

Alte competenţe şi aptitudini - evaluator proiecte cercetare;  
- membru comitete editoriale, referent reviste de specialitate: 

- membru în colectivul de coordonare al rev. Lucr. şt. USAMV Iaşi (2016-2019) 
- membru în colectivul de redacţiei (1999 - 2003), redactor adjunct (2004-2011) şi redactor şef (2012-2019) al 

rev. Lucr. Ştiiţifice USAMV Iaşi, seria Horticultură, ISSN 1454-7376 (Editura Ion Ionescu de la Brad Iaşi) 
- membru în comitetul editorial al revistei Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine 

Cluj-Napoca. Horticulture; 
- membru în comitetul editorial (2009-2015) şi referent ştiinţific (2004-2009) – rev. Cercetări Agronomice în 

Moldova, ISSN 0379-5837, Editura I.Ionescu de la Brad Iaşi (http://www.uaiasi.ro/CERCET_AGROMOLD/ro-
despre_revista); 

- membru în comitetul ştiinţific - Lucrări ştiinţifice, Seria B, Horticultură (ISSN 1222-5312) USAMV Bucuresti 
(http://horticulturejournal.usamv.ro/) 

- membru în comitetul ştiinţific - Analele Universităţii din Craiova, seria Biologie, Horticultură, Tehnologia Prelucrării 
Produselor Agricole, Ingineria Mediului (https://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura/Reviste/Analele/) 

- membru în comitetul ştiinţific - “Analele Universităţii Valahia din Târgovişte - secţiunea Agricultură" 
(http://agricultura.valahia.ro/scientboard.html); 

- membru în comitetul științific/organizare - Conferința Internațională “40 Years of Horticulture Education in Cluj-
Napoca, 1977-2017”, 26-27 septembrie 2017 (https://conference.shst.ro/). 

- membru în comitetul ştiinţific – Romanian Journal of Horticulture (https://romanianjournalofhorticulture.ro/) 
- membru comitet de organizare Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 

(www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/11047/8100 (vol.45 (2)/2017; vol.46 (1)/2018) 
- membru Comitet de program - Congresul Internaţional ESNA (2006); 
- editor Proceedings XXXVI Annual Meeting ESNA (2006). 
- referent ştiinţific - “Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Horticultură” - ISSN 1454-7376 (Editura Ion Ionescu de 

la Brad Iaşi) 
- referente științific Lucrări ştiinţifice, Seria B, Horticultură (ISSN 1222-5312) USAMV Bucuresti 

(http://horticulturejournal.usamv.ro/) 
- referente științific Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (2009-2020) 
- referente științific Notulae Scientia Biologicae Cluj-Napoca (2009-2018) 

 

Permis de conducere Nu  

Informaţii suplimentare 
 

 Specializări 
- 3-7.04.2017 - mobilitate Erasmus+ (Teaching Staff Mobility - TS) – Univ. Politechnica, Valencia (Spania) 
- 9 -13.02.2015 – mobilitate Erasmus+ (Teaching Staff Mobility-TS) – Univ. La Laguna, Tenerife (Spania); 
- 2.05.2010 - 10.05.2010 - mobilitate Erasmus (Teaching Staff Mobility - TS) – Univ. Aristotel, Salonic, Grecia; 
- 15.02.-4.05.2010 – Curs perfecționare "Tehnologia învăţământului deschis la distanţă", certificat de absolvire nr. 
114/2010 emis de Centrul pentru Învăţământ Deschis la Distanţă şi Conversie Profesională din cadrul Univ.Al. I. Cuza” Iaşi 
- 20.08 – 1.09.2009 - mobilitate Erasmus (Teaching Staff Mobility - TS) – Univ. Tuscia-Viterbo, Italia; 
- 22.08 – 4.09.2005 - mobilitate Erasmus (Teaching Staff Mobility - TS) – Instit. Sup de Agricultură Lille Franţa; 
- 21.01-21.04.1995 – stagiu de perfecţionare la Facultatea de Ştiinţe Agricole din Gembloux, Belgia (bursă finanţată prin 
Programul TEMPUS- PHARE); 
- 1990-1997 - stagiu de pregătire pentru teza doctorat (tema: “Cercetări privind formele de asociere în agricultură şi 
eficienţa lor economică, în judeţele Buzău şi Vrancea”) 
- iulie 1984 – Institutul Agronomic Plovdiv, Bulgaria (student – stagiu de practică). 



Curriculum vitae  
Lucia Draghia  

© Uniunea Europeană 

 

 Cărţi, lucrări științifice, proiecte cercetare premiate 
-Draghia Lucia, 2002 - Producerea materialului săditor dendrologic, Editura “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi. Premiul 
Societăţii Române a Horticultorilor (2003) 
-Nicolae Ştefan (coord) ş.a., Draghia Lucia (colaborator), 2010 - The romanian horticulture during the time. Editura 
CERES, Bucureşti. Premiul "Dumitru Ştefănescu" al ASAS (2010) 

 - Draghia Lucia, Tănase C., Costache Marieta, Savencu C., Ambăruş Silvia, 2011 - Materiale biodegradabile cu 
utilizare în tehnologia de cultivare a plantelor. Salonul de Inventică ”Inventica 2011” Iaşi. Medalia de aur şi diploma 
„Henri Coandă”. 

 - Grădinariu G. (director proiect), Draghia Lucia (membru echipa de cercetare) -Proiect FP6 “Quali-Juice CALL-
CT 012461/2005”. Premiul Societăţii Române a Horticultorilor (2008)  
- Draghia Lucia (director proiect) – Proiect PN II - Valorificarea biodiversităţii florei spontane din România, în scopul 
îmbogăţirii sortimentului de plante ornamentale. Premiul Consiliului de Conducere al Societăţii Române a 
Horticultorilor (2013) 
- Chelariu Elena Liliana (director proiect), Draghia Lucia (membru echipa de cercetare) - Realizarea unei colecţii de 
trandafiri în vederea monitorizării comportării lor în cultură şi a evaluării caracterelor ornamentale. Premiul "Ion 
Haşeganu" al Societăţii Române a Horticultorilor (2018) 

 Alte premii, diplome, titluri 
- Diploma SOCIETĂŢII ROMÂNE A HORTICULTORILOR, la 95 de ani de la fondarea SRH (2008), ca semn de 
recunoaştere şi preţuire pentru întreaga activitate depusă în afirmarea horticulturii româneşti. 
- Diploma şi medalia centenară cu prilejul centenarului SRH (2013), în semn de recunoaştere şi preţuire pentru 
contribuţia adusă la afirmarea horticulturii româneşti. 
- Profesor Onorific al Universităţii Agrare de Stat din Moldova (2018) 

 
Iunie 2022 

 
         Prof. univ. Dr. Lucia DRAGHIA 


