
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MOVILEANU GELU MARIAN 

Adresă Târgovişte, strada Radu Popescu, bl.42, sc.C, ap. 26 

Telefon 0245261425;  Mobil: 0744 365 006 

Fax 0245261425 

E-mail movileanug@yahoo.com;gelu.movileanu@madr.ro 

Naţionalitatea română 

Data naşterii 01.01.1957 

Sex masculin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
 
   Profesor universitar  (2004-2020)   Universitatea Valahia din Târgovişte 
   Șef Serviciu, Director, Director general , - Corpul de Control al ministrului - Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale 

Experienţa profesională  

Perioada 1998 - 2004  

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Valahia din Târgovişte 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Predare cursuri, susţinere seminarii   

Perioada 1996-1997 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului UASMV BUCUREŞTI, b-dul MĂRĂŞTI nr. 59 şi Universitatea Valahia din Târgovişte 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Predare cursuri, susţinere seminarii şi laboratoare   

Perioada 1981-1983 

Funcţia sau postul ocupat Inginer zootehnist ferma de reproductie rase grele  

Activităţi şi responsabilităţi principale Selecţia şi ameliorarea liniilor pure ROBRO -69 şi ROBRO – 70  

Numele şi adresa angajatorului Complexul Avicol de Selecţie şi Hibridare  TĂRTĂŞEŞTI  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare şi producţie  

Perioada 1983-1999 

Funcţia sau postul ocupat Şef fermă selecţie şi  reproducţie rase  grele  

Activităţi şi responsabilităţi principale Selecţia şi ameliorarea liniilor pure ROBRO -69 şi ROBRO – 70 

Numele şi adresa angajatorului Complexul Avicol de Selecţie şi Hibridare  TĂRTĂŞEŞTI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare şi producţie 

Perioada 1999 

Funcţia sau postul ocupat Director  Dezvoltare  

Activităţi şi responsabilităţi principale Selecţia şi ameliorarea liniilor pure ROBRO -69 şi ROBRO – 70 
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Numele şi adresa angajatorului Complexul Avicol de Selecţie şi Hibridare  TĂRTĂŞEŞTI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Conducere activitate de cercetare şi producţie 

Perioada 1999-2001 

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere şi Coordonare a activitătii de selecţie şi ameliorare a Complexului C.A.S.H.  

Numele şi adresa angajatorului Complexul Avicol de Selecţie şi Hibridare  TĂRTĂŞEŞTI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management activitate de cercetare şi producţie  

Perioada 2001-2004 

Funcţia sau postul ocupat Director  (Divizia Zootehnie) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere, coordonare şi inspecţie în domeniul  producţiei zootehnice  

Numele şi adresa angajatorului Grup Rompac Internaţional Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Conducere activitate de producţie în domeniul zootehnic  

Educaţie şi formare  
 

 

Perioada 2005- 2007 

Calificarea / diploma obţinută Project Lider -  Proiect de Înfrăţire Instituţională RO/04/IB/AG/- 04 „ Sprijin pentru elaborarea unui 
sistem de clasificare a carcaselor” – Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Deprinderi tehnice, juridice şi practice necesare activităţii de inspecţie a clasificării carcaselor  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

MLC (Meat and Livestock Commission), Anglia, UK. 
 
Decembrie 2014 ATESTAT FORMATOR si ATESTAT EVALUATOR 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă „Euro Competencies Transfer in vocational traning on Food Security, Environment and 
Biotehnologies  ” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologii agricole aplicate şi Management agricol  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Univesitatea din Brest Franţa  

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat  „Support for establishing a carcass classification system” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legislatie UE în domeniul clasificării; Legislaţie română în domeniul clasificării; utilizarea 
echipamentelor de clasificare; Rolul Corpului de Inspecţii; Teorie pentru organizarea si desfăşurarea 
disecţiei porcinelor; Aspecte statistice ale clasificării; Sistemul de clasificare a carcaselor ca bază a 
sistemului de plăţi. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Danish Meat Association (DMA), Danemarca. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1994 

Calificarea / diploma obţinută “Farm animal production and Management ” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologia creşterii şi exploatării animalelor de fermă  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Hebrew Jerusalem – Israel  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Post Graduate Coursses 

Perioada 1997 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în Zootehie 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologia creşteriim animalelor de fermă; Genetică şi Ameliorarea animalelor; Ecologie   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinară „ ION IONESCU DE LA BRAD” Iaşi  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat  

Perioada 1986 

Calificarea / diploma obţinută Specializare post universitară în domeniul ameliorării animalelor  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Genetică şi Ameliorarea animalelor de fermă  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Bucureşti  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare post -  universitară 

Perioada 1977- 1981  

Calificarea / diploma obţinută Inginer zootehnist  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Anatomie Comparată; Histologie- embriologie; Biochimie; Biofizica; Matematică; Fiziologie; Patologie; 
Tehnologia cresterii şi exploatării animalelor de fermă; Genetică; Ameliorare; Alimentaţie;  
Reproductie; Organizarea şi managementul producţiei; Construcţii; Masini şi Instalaţii Zootehnice;  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Agronomic Timişoara. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Absolvent studii superioare  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză; franceză  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1  C2  C1  C1  C2  

Limba franceză  C1  C2  C1  C1  C2  

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

Competenţe şi abilităţi sociale - experienţă de muncă în diferite ţări, cu abilităţi foarte bune de comunicare  
- experienţă în utilizarea metodelor clasice şi ICT în activităţile de predare  
- Prezentarea  la diverse simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale a unor comunicări 

stiinţifice în domeniul   creşterii şi exploatării animalelor şi a protecţiei mediului, organizate în: 
SUA – 1997,1999, 2001(Georgia,-Atlanta); Olanda – 1995, 1997, Franţa – 2006 Paris, 2007-
Brest, 2009-Brest; Germania –Berlin-1994, Hanovra- 2007; Israel –Rehovot- 1994; India,New 
Delhy – 1997, Danemarca – 1994;  Ungaria – 1993; Portugalia – 2006, 2010; Turcia – 1992;  
Cehia – 1996, 1997; UK – 2006, 2007; Polonia – 2007,Canada -2000,Grecia, Volos-2008, 
Germania 2016, Italia 2016, belgia 2017, Olanda 2018, Cehia – 2020). 

- Participarea în diferite proiecte naţionale/internationale de cercetare şi alte tipuri de proiecte 
europene: CNCSIS, TEMPUS, PHARE,  Leonardo da Vinci. 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe organizatorice bune, bune aptitudini pentru management de proiecte de cercetare –
dezvoltare şi  echipe de cercetare.  

Competenţe şi aptitudini tehnice Inginerie si tehnologii pentru creşterea si exploatarea animalelor, industria alimentară , abatoare, 
clasificare carcaselor de bovine, porcine şi ovine, inspectie în industria alimentară şi zootehnie. 
Reprezentant al României la DG-AGRI Bruxelles pentru clasificarea şi inspecţia carcaselor de porcine, 
bovine si ovine. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Operare PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Internet (mail, web), Corel Draw.  

Competenţe şi aptitudini artistice Pictură, artă grafică, istorie  
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Alte competenţe şi aptitudini Experienţă relevantă în următoarele domenii: 
- formarea clasificatorilor de carcase de bovine, porcine si ovine; 
- învătămant la distanţă  
- metode ICT în activitatea de predare  
- management educaţional  
- managementul proiectelor  de investiţii în agricultură  

Permis(e) de conducere B; C; F;  

Informaţii suplimentare Reprezentantul României la DG Agri Bruxelles pentru Inspecția de clasificarea carcaselor de bovine, 
porcine și ovine în calitate de Inspector Șef; 
Membru în comitetul ştiinţific al diverselor simpozioane de comunicări ştiinţifice de la institutele de 
învăţământ superior agricol din Iaşi, Timişoara, Chişinău.  
Membru în Consiliul Zootehnic Superior din România 
Membru în Uniunea Crescătorilor de Păsări  
Membru în Comisiile pentru acordarea titlului de doctor în științe zootehnice I.ATimișoara (2013-2020) 
Membru în Consiliul Stiinţific al Revstei Euro – Ferma 
Referinţe: 
academician Valeriu Tabără; academician Ioan Otiman,prof.univ.dr.Ioan Vintilă, prof.dr.Vacaru Ioan 
Opriș;Mr.Charles Clarke- – Director Serviciile Comerciale pentru Carne şi Animale, Miltonkeys, U.K.. 

 
 

Anexe Se anexează lista de lucrări (14 cărţi, tratate, monografii şi 130 articole publicate în ţară şi străinătate.) 

 
 

15 iulie 2020       

                                                                                                                               


