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Informatii personale 

Nume/Prenume  Soare, Marin 

Adresa  Str. Cîmpia Islaz, Nr. 89B, Bl.C1, Sc.1, Ap.1, Craiova, Dolj, Romania 

Telefon  0251418475 Mobil:  

Fax  0251418475 

E-mail  soare_marin@yahoo.com 

Cetatenia  Romana 

Data nasterii  13.09.1966 

Experienta profesionala 

Perioada  octombrie 1990 - prezent 

Funcția sau postul ocupat  Cadru didactic titular - preparator, asistent universitar, sef lucrari, conferentiar, 

profesor universitar  -  Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultura 

Principalele activități și 

responsabilități 

 Predare curs si lucrări practice la disciplinele Genetică, Ameliorarea plantelor 

agricole, Producerea seminţelor, Agricultura ecologica, Ameliorarea arborilor. 

Activitate de cercetare la teme contractate din domeniul disciplinelor amintite. 

Numele si adresa angajatorului   UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE AGRONOMIE 

Website: www.ucv.ro , www.agro-craiova 

Tipul activității / sectorul de 

activitate 

 Proces didactic si de cercetare / Facultatea de Agronomie, Craiova 

Educatie si formare 

Perioada  Octombrie 2007 – iulie 2009 

Calificarea / diploma obținută  Managementul Organizaţiilor Publice / Diploma de Master 

Domenii principale studiate / 

competențe dobândite 

  Management / Economie 

Numele ți tipul instituției de 

învățământ  

 Universitatea din Craiova – Facultatea de Economie si Administrarea Afacerii 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ / formare 

 Învățământ superior / Masterat 

 

Perioada  Septembrie 1986 – Iunie 1990 

Calificarea / diploma obținută  Inginer agronom / Diploma de inginer 

Domenii principale studiate / 

competențe dobândite 

 Agricultura, Agrotehnica, Fitotehnie, Agrochimie, Pedologie, Protecția plantelor, 

Cultura pajiștilor, Legumicultura, Genetica, Ameliorarea plantelor, 

Masini agricole 

Numele și tipul furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Craiova – Facultatea de Agricultură 

http://www.ucv.ro/


Pag 2 - Curriculum vitae  

Soare Marin 

  

 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ / formare 

 Învățământ superior 

 

Perioada  Septembrie 1993 – Iunie 1999 

Calificarea / diploma obținută  Diploma de Doctor în Agronomie 

Domenii principale studiate / 

competențe dobândite 

 Genetica, Ameliorarea plantelor, Tehnica experimentală, Statistică biologică. 

Numele și tipul   furnizorului 

de formare 

 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ / formare 

 Învățământ superior / Doctorat 

 

Perioada   iulie-august 2006  

Calificarea / diploma obținută   Atestat 

Domenii principale studiate / 

competențe dobândite 

  Agronomie, Politica Agricolă Comunitară, Dezvoltare rurală 

Numele și tipul institutiei de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

  Institutul Superior de Agricultură Lille, Franta 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ / formare 

  Curs de specializare formatori Politica Agricolă Comunitară și dezvoltare 

rurală 

    

Perioada   Mai – Iunie 2007 

Calificarea/diploma obținută   Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate/ 

competențe dobândite 

  Economie / Management 

Numele si tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

  CLIMM Craiova, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidarității si Familiei 

si Ministerului Educatiei, Cercetării și Tineretului 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ /formare 

  Program de perfecționare, specializarea „Manager de proiect”  

    

Perioada    Martie 1993 

Calificarea/diploma obținută   Atestat 

Domenii principale studiate/ 

competențe dobândite 

  Economie / Management 

Numele și tipul instituției de 

învățământ /furnizorului de 

formare 

  Institutul de Cooperare cu Europa Orientală și Patronatul Agricol „Oltenia”  

Craiova 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ / formare 

  Curs de specializare 

 

Perioada   Ianuarie 2009 

Calificarea/diploma obținută   Atestat 

Domenii principale studiate/ 

competențe dobândite 

  Curs de formare pentru Inspectori Tehnici în Agricultura Ecologică / Legislația 

în domeniul agriculturii ecologice, norme de lucru, proceduri și metode. 

Numele si tipul institutiei de 

învățământ 

  Bios srl Italia, Sucursala România. 
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Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ /formare 

  Curs de specializare 

Perioada   Noiembrie 2010  

Calificarea / diploma obținută   Certificat 

Domenii principale studiate / 

competențe dobândite 

  Innovation in the teaching of Sustainable development in Life Sciences in 

Europe 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

  Institut National Superieur des Sciences Agronomiques de l’alimentation et de 

l’envivonnement, AgroSup Dijon, Franta 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ / formare 

  Specializare formatori metode inovative dezvoltare sustenabilă în științele 

vieții în Europa, ERASMUS NETWORKS PROJECT 

    

Perioada   Februarie 2011  

Calificarea / diploma obținută   Certificat 

Domenii principale studiate / 

competențe dobândite 

  Best Practices, Professionalisation in Life sciences  

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

  Universita degli Studi di Teramo, Dipartimento di Scienze degli Alimenti, 

Teramo, Italia 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ / formare 

  Specializare formatori metode inovative de dezvoltare sustenabilă în științele 

vieții în Europa, ERASMUS NETWORKS PROJECT 

    

Perioada   Noiembrie 2011  

Calificarea / diploma obținută   Certificat 

Domenii principale studiate / 

competențe dobândite 

  Innovation in the teaching of Sustainable development in Life Sciences in 

Europe 

Numele si tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

  Harper Adams University College, England 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ / formare 

  Specializare formatori  metode inovative de dezvoltare sustenabilă în științele 

vieții în Europa, ERASMUS NETWORKS PROJECT 

 

 

Perioada   Aprilie 2012  

Calificarea / diploma obținută   Certificat 

Domenii principale studiate / 

competențe dobândite 

  Sustainable Practices & Innovation in Life Science 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

  Institutul Superior de Agronomia – Universidade Tecnica de Lisboa, Portugalia 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ / formare 

  Specializare formatori  metode inovative de dezvoltare sustenabilă în științele 

vieții în Europa, ERASMUS NETWORKS PROJECT 
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Perioada   Martie, 2013 

Calificarea / diploma obținută   Certificat 

Domenii principale studiate / 

competențe dobândite 

  Innovation in the teaching of Sustainable development in Life Sciences in 

Europe 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

  University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences, Slovenia 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ / formare 

  Specializare formatori  metode inovative de dezvoltare sustenabilă în științele 

vieții în Europa, ERASMUS NETWORKS PROJECT 

 

Experiența în proiecte de 
formare profesională a adulților 

 

Perioada  Octombrie 2012 – martie 2013 

Funcția sau postul ocupat  Expert universitar  

Principalele activități și 

responsabilități 

 Pregătire profesională pentru dezvoltarea competenţelor în producţia vegetală 

şi animală – problematica Agricultura ecologică, prestare activități de predare, 

testare fermieri, încheiere rapoarte de activitate 

Numele și adresa angajatorului   S.C. EGIS Romania S.R.L. în calitate de LIDER 

Contract nr. C/111/F/1/S/12/8/42/01/10 - Pregătire profesională pentru fermierii 

care deţin ferme de semi-subzistenţă în judetul Olt.  

Tipul activității / sectorul de activ.  Prelegeri cursuri specialitate și consultanta în domeniul agriculturii ecologice 

Tipul activității / sectorul de activ.  Pregătire profesională a adulților 

 

Perioada  Octombrie – decembrie 2011 

Funcția sau postul ocupat  Expert non-cheie  

Principalele activități si 

responsabilități 

 Pregătire profesională pentru dezvoltarea competenţelor în producţia vegetală 

şi animală – problematica Protecţia mediului din perspectiva Politicii 

Agricole Comune, activități de predare, testare fermieri, încheiere rapoarte 

Numele și adresa angajatorului   S.C. ROMAIR Consulting S.R.L. în calitate de LIDER 

Contract nr. C111F1S108420107 din 20.06.2011 - Pregătire profesională 

pentru fermierii care deţin ferme de semi-subzistenţă în Regiunea de 

Dezvoltare Sud-Vest  

Tipul activității / sectorul de activ.  Prelegeri cursuri specialitate și consultanță în domeniul agricol 

   

 

 Aptitudini și competențe 

personale 

Limba maternă  Română 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european 
(*)

   Abilități de 

ascultare 

Abilități de citire Interacțiune Exprimare  

Engleza  B1 Independent  B1 Independent  A2 Basic  A2 Basic  A2 Basic  

Franceza  B1 Independent  B1 Independent  A2 Basic  A2 Basic  A2 Basic  
(*) 

Cadrul european de referinţă pentru limbi 
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Competențe și abilități sociale  Sociabil, comunicativ, adaptabilitate, spirit de lucru in echipă, competențe și 

abilități dezvoltate cu prilejul participării active la implementarea diferitelor 

proiecte și programe cu finanțare națională si internațională, prin interacțiunea cu 

experți străini, fermieri și echipe de teren; 

Competențe și aptitudini 

organizatorice 

 Analiză sintetică, organizare, planificare, control și evaluare – dobândite în urma 

experienței acumulate în activități de management universitar, pregătirii, analizei, 

implementării și evaluării proiectelor derulate, agribusiness,  team-leader: 

coordonare echipe de lucru, bugete și previziuni, organizare evenimente științifice, 

control și raportări intermediare și finale, abilități organizare și coordonare proces 

didactic și practica studenților. 

Competențe și cunostințe de 

utilizare a calculatorului 

 Utilizare calculator – sisteme de operare Microsoft Office, Internet si a 

echipamentelor de birou, comunicare e-mail. 

Alte competențe și aptitudini  Expert CNCSIS evaluare proiecte de cercetare, expertiză tehnică în domeniul 

evaluărilor agricole, agriculturii ecologice –  competente dobândite prin cursurile 

de specializare urmate în UE și din practică. 

Permis de conducere  Categoriile - B,C. 

Informații suplimentare  - autor si coautor la 15 cărți si manuale universitare de specialitate din domeniul 

agronomic și silvic - Genetica, Ameliorarea plantelor, Agricultura ecologică, Producerea 

semințelor; Ameliorarea arborilor, Practici agroforestiere. 

- autor sau coautor la peste 90 articole știintifice in domeniul agronomie, silvicultură, 

dezvoltare durabilă; 

- coautor la două brevete de invenție pentru soiuri de plante; 

- director de contract cercetare/Responsabil partener la 5 (cinci) proiecte; - Responsabil 

Partener  pentru proiectul colaborativ de cercetare aplicativă 111/2014 ”Evaluarea 

potențialului productiv, de fitoremediere și adaptabilitate la stresul hydric, a unor 

genotipuri de Salix sp., în stațiuni improprii culturilor agricole”, 2014-2017. 

- membru în echipa de cercetare la 15 (cincisprezece) proiecte; - Membru în echipa 

proiectului PN II Parteneriate 32150/2008-2011 - Evaluarea efectelor poluării și a 

schimbărilor climatice asupra biodiversității și stării de sănătate a populației în bazinul 

mijlociu al Jiului – POLMEDJIU. 

Expert în echipa proiectului PC ”Integrated nutrient pollution control” 09/LCS/2014-2015 

(EGIS România SA) 

- membru în cadrul unor societăți profesionale din domeniul agricol; 

  

Data,                                                                                                    Semnatura, 

31.01.2018        


