
 
 

Anexa A - Formular A 5 

CURRICULUM VITAE 

 

Funcţia în cadrul proiectului: Responsabil de proiect 

1.Nume: Rățoi  

2.Prenume: Iulian 

3.Data şi locul naşterii: 15.04.1953 

4.Cetăţenie: Română 

5.Stare civilă: Căsătorit 

6.Studii: 
Instituţia:  Universitatea din Craiova  

Perioada: de la...... până la 

...... 

 de la (luna, anul): septembrie, 1991 până la (luna, anul): februarie 

1997 

Grade sau diplome obţinute Doctor în agonomie 

Instituţia: Facultatea de Horticultură Craiova 

Perioada: de la...... până la 

...... 

 de la (luna, anul) :septembrie, 1974 până la (luna, anul): iunie 1978 

Grade sau diplome obţinute Inginer horticultor 

Instituţia: Liceul Agroindustrial Bechet 

Perioada: de la...... până la 

...... 

 de la (luna, anul) :septembrie, 1968 până la (luna, anul): iunie 1973 

Grade sau diplome obţinute Diplomă de bacalaureat 

 

7.- Titlul ştiinţific:Doctor in agronomie 

8.Experienţa profesională: 
Perioada   de la (luna, anul) :februarie, 1979 până la (luna, anul):ianuarie, 1990 

Localitatea/Ţara  Dăbuleni/România 

Instituţia:  Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni 

Funcţia:  Cercetător 

Descriere:  Am avut plan tematic de cercetare propriu 

Perioada:  de la (luna, anul) : februarie, 1990 până la (luna, anul): iunie, 1996 

Localitatea/Ţara  Dăbuleni/România 

Instituţia:  Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni 

Funcţia:  Cercetător științific III 

Descriere:  Am avut plan tematic de cercetare propriu 

Perioada:  de la (luna, anul): iulie, 1996 până la (luna, anul): noiembrie, 2000 

Localitatea/Ţara  Dăbuleni/România 

Instituţia:  Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni 

Funcţia:  Cercetător științific II 

Descriere:  Am avut plan tematic de cercetare propriu 

Perioada:  de la (luna, anul): decembrie, 2000 până la (luna, anul): noiembrie, 2015 

Localitatea/Ţara  Dăbuleni/România 

Instituţia:  Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni 

Funcţia:  Cercetător științific I 

Descriere:  Am avut plan tematic de cercetare propriu 

 

9.Locul de muncă actual şi funcţia: Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri 

Dăbuleni, Cercetător științific I 

10.Vechime la locul de muncă actual: 39 

11.Brevete de invenţii: 

12.Lucrări elaborate şi/sau publicate (se anexează memoriul de activitate şi lista lucrărilor publicate în 

domeniile Programului): 

 

13.Membru al asociaţiilor profesionale: 
Nr. Asociaţia/Academia/Univesitatea Din anul: Ţara 



1. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului 2008 România 

2 Asociaţia amelioratorilor şi producătorilor de material săditor 

viticol.  

2002 România 

3 Societatea Naţională de Ştiinţa solului 2001 România 

4 Societatea Națională română CIEC 2001 România 

5  Societatea Naţională de Istorie şi Retrologie Agrară, 1998 România 

6 Societatea Naţională de Horticultură din România  1997 România 

 

14.Limbi străine cunoscute: 

Nr. Limba străină 

Nivel de cunoştinţe 

Atestat de limbă străină Nivel de 

înțelegere 
Vorbit Scris 

1. Engleză S S B Atestat (Curs  intensiv de limba engleză) 
2. Franceză B S B - 

 

15.Alte competente: 

16.Specializări şi calificări: 

Nr. Specificare 
Anul 

atestării 

Unitatea certificatoare/ 

atestatoare 

Document (diplomă, 

certificate, adeverinţă) 

1. Inițiere  utilizatori  microcalculatoare IBM-PC 1996 Societatea de servicii 

informatice, consulting și 

organizare Craiova 

Certificat 

2 Curs intensiv de limba engleză 1988 Centrul special pentru 

perfecționarea pregătirii 

profesionale a cadrelor din 

agricultură, București 

Adeverință 

3 Curs de informatică 1987 Academia de Științe 

Agricole și Silvice 

Adeverință 

4 Metodologii moderne în cercetarea științifică 1986 Academia de Științe 

Agricole și Silvice 

Academia de Științe 

Agricole și Silvice 

 

17.Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale: 
Programul/Proiectul Funcţia Perioada: de la ...... până la ..... 

Cultura plantelor pe nisipuri Responsabil teme de cercetare 1978-1995 

ORIZONT 2000 Responsabil teme de cercetare 1996-2002 

RELANSIN, Contract 77 Responsabil experienţe 2000-2002 

AGRAL, Contract 368 Responsabil experienţe 2004-2006 

Programe Sectoriale Responsabil experienţe 2007 

Contracte cu unităţi de cercetare din domeniu Responsabil experienţe 1990-2011 

Programul Parteneriate-PN II-Creșterea rezistenței 

plantelor la factorii de stres și al nivelului cantitativ 

și calitativ al produselor horticole (pepeni verzi, 

piersic și viță de vie) prin utilizarea compușilor 

organici naturali ai borului ca secvență tehnologică 

eficientă în vederea obținerii de produse ecologice 

Responsabil experienţe 2008-2011 

Programul Sectorial ADER 2020- ADER 5.3.3-

Îmbunătățirea ofertei de producție a ecosistemelor 

pe psamosoluri pentru creșterea gradului de 

securitate alimentară și de calitate a produselor 

agricole primare 

Director de proiect 2011-2014 

Programul Sectorial ADER 2020- ADER 1.1.6-

Elaborarea tehnologiilor vitivinicole adaptate 

pentru  diminuarea efectului perturbator al 

schimbărilor climatice  

Responsabil de proiect 2011-2014 

Programul Sectorial ADER 2020- ADER 1.1.13 -
Zonarea sortimentelor de specii, portaltoaie și soiuri 

pe bazine pomicole, în funcție de condițiile 

Responsabil de proiect 2011-2014 



pedoclimatice și socioeconomice 

Programul Sectorial ADER 2020-ADER 1.2.3- 
Tehnologii pomicole inovative de limitare a 

impactului negativ al schimbărilor  climatice 

Responsabil de proiect 2011-2014 

Programul Sectorial ADER 2020- ADER 3.1.3. 

Dezvoltarea și modernizarea colecțiilor de 

germoplasmă viticolă în scopul conservării pe 

termen lung a materialului biologic de valoare 

națională 

Responsabil de proiect 2015-2018 

 

18.Alte menţiuni: 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 

 

Data completării: 31.01.2016                                                                             Semnătura 

 
 

 

Anexa 

 

Memoriu de activitate 

 Am absolvit Facultatea de Horticultură, în anul 1978. De la terminarea facultăţii şi 

până în prezent  mi-am desfăşurat activitatea în cadrul SCCCPN Dăbuleni, actual CCDCPN 

Dăbuleni, în cadrul sectorului de cercetare. Am avut plan de cercetare propriu în cadrul a 

numeroase teme de cecetare, am obţinut titlul de doctor în agronomie în anul 1997, cu 

lucrarea – Cercetări privind factorii care influenţează creşterea şi dezvoltarea sistemului 

radicular al viţei de vie cultivată pe solurile nisipoase amenajate.  În perioada 1979 – 2000 am 

făcut parte din echipa de lucru a numeroase teme din cadrul programului Cultura plantelor și 

Orizont 2000, pe probleme de agrofitotehnie la vița de vie pe solurile nisipoase. Din 1996 am 

fost responsabil de teme de cercetare la cultura viței de vie.   

Am făcut parte din echipa de lucru a numeroase  proiecte din cadrul programelor 

RELANSIN,  AGRAL şi CEEX, proiecte sectoriale şi  proiecte din cadrul programului 4 – 

Parteneriate în domenii prioritare. În perioada 2011-2014, în cadrul Programului ADER 

2020, am fost directorul  proiectului cu titlul Îmbunătățirea ofertei de producție a 

ecosistemelor pe psamosoluri pentru creșterea gradului de securitate alimentară și de calitate a 

produselor agricole primare și am fost responsabil următoarele proiecte : Elaborarea tehnologiilor 

vitivinicole adaptate pentru diminuarea  efectului perturbator al schimbărilor climatice,  condus de ICDVV Valea 

Călugărească,  Tehnologii pomicole inovative de limitare a impactului negativ al schimbărilor  

climatice și Zonarea sortimentelor de specii, portaltoaie și soiuri pe bazine pomicole, în 

funcție de condițiile pedoclimatice și socioeconomice, ambele conduse de ICDP Pitești – 

Mărăcineni. 

Am efectuat cercetări cu privire la creșterea și dezvoltarea sistemuluio radicular la vița 

de vie, lucrărilor de tăiere de rodire și formele de conducere la vița de vie, fertilizarea 

plantațiilor viticole tinere și pe rod, comportarea unor soiuri noi de viță de vie în colecția 

ampelografică, etc.   

În urma activităţii de cercetare desfăşurate, am întocmit, prezentat şi publicat peste 

150 de lucrări ştiinţifice, 2 cărți,  Arhitectonica rădăcinii viţelor roditoare pe nisipuri, ca 

singur autor, apărută în anul 2009 la  Editura SITECH, Craiova și Oferta de  produse agricole 

primare pe solurile nisipoase din  România în perspectiva anilor  2015-2025, ca autor 

principal, apărută în anul 2014 la  Editura SITECH, Craiova, și am fost coautor la cărțile 

Cultura ecologică a pepenilor verzi cu plante altoite pe solurile nisipoase, apărută în anul 

2011, la Editura Sitech, Craiova, autor Toma Vasile și colab., și Modificările climatice și 



efectele asupra plantelor horticole, apărută în anul 2014 la  Editura SITECH, Craiova, autor 

Burzo Ioan și colab., și am participat la numeroase manifestări ştiinţifice cu caracter naţional 

şi internaţional. 

 

Lista lucrărilor publicate  

I. Cărţi 

1. I. Răţoi, 2009  – Arhitectonica rădăcinii viţelor roditoare pe nisipuri. Editura SITECH, 

Craiova. 

2. I. Rățoi, Aurelia Diaconu, V. Toma, Mihaela Croitoru, Elena Ciuciuc, Iulian Drăghici, Reta 

Drăghici, Marieta Ploae, Milica Dima, Anica Durău, 2015. Oferta de  produse agricole 

primare pe solurile nisipoase din  România  

3. Coman Mihail, Chițu Emil,  Toti Mihai,…. Răţoi Iulian, … Durău Anica, 2015-   Zonarea 

speciilor pomicole în funcție de condițiile pedoclimatice și socio-economice ale României. 

Editura INVEL Multimedia. ISBN 978-973-1886-93-0.   
  

II. Lucrări științifice 

1.Rățoi Iulian, Croitoru Mihaela, 2016 -  The influence of climatic conditions in the year 2014 

on the state of vegetation vine varieties for red wine in vineyards from southern Oltenia. 

Anale CCDCPN Dăbuleni, vol. 20. Editura Sitech Craiova. 

2.Rățoi  I., Mihaela  Croitoru, 2016 – Prima, CL. 1022, variety of prospect  for vineyards  

table grapes on sandy soils. Anale CCDCPN Dăbuleni, vol. 20. Editura Sitech Craiova. 

3.I. Rățoi, A. Dorneanu, Mihaela Croitoru, 2016 - Research concerning using of new types of 

fertilizers to the vines on sandy soils. Anale CCDCPN Dăbuleni, vol. 20. Editura Sitech 

Craiova. 

4.Rățoi I.,  Mihaela  Croitoru, Cristina Emanuela Vladu, Research on tolerance to main 

diseases of grape vines for white wines of 2014 year under vineyards from southern Oltenia. 

Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, by Banat’s University of Agricultural 

Scienses and Veterinary Medicine Timișoara. Faculty of Horticulture and Sylviculture, vol. 

20 (1). Editura AGROPINT Timișoara. ISSN 2066-1797. 

5.Rățoi Iulian, Croitoru Mihaela, 2016 -  The  influence of climatic conditions in the year  

2014 on the state of vegetative vine varieties for red wine in vineyards from southern Oltenia. 

Lucrări ştiinţifice, SCCCPN Dăbuleni, vol. XX. Editura SITECH, Craiova.   

6.Rățoi I.,  A harmful influence of low temperatures on growing grapevine in south-western 

OLTENIA. Annals of the University of CRAIOVA, vol. XIX (LIV), Editura 

UNIVERSITARIA,  CRAIOVA, I.S.S.N. 1453 – 1275. 

7.Rățoi I., Mihaela Croitoru, Diaconu M., Cristina Emanuela Vladu     Șoimu I. A., 2015, The 

influence on climatic conditions in the agricultural year  2013 – 2014 on the state of 

vegetation in some varieties of vines with table grapes in vineyards from southern Oltenia. 

Annals of the University of CRAIOVA, vol. XVIII (LIV), Editura UNIVERSITARIA,  

CRAIOVA, I.S.S.N. 1453 – 1275. 

8.Rățoi I.,  Toma V.,  Mihaela  Croitoru, Cristina Emanuela Vladu, 2015: Research on 

fertigation culture watermelons on sandy soils. Journal of Horticulture, Forestry and 

Biotechnology, vol. 19 (1). Editura AGROPINT Timișoara. 

9.Rățoi I. , Mihaela Croitoru1,  Șoimu I. A., 2015, Comportarea în colecția ampelografică a 

unor soiuri de viță de vie cu struguri de masă în vederea diversificării sortimentului din zonele 

cu soluri nisipoase. Simpozion omagial al Societății Române a Horticultorilor. Revistă a 

horticultorilor și viticultorilor, nr. 14. Editura Artprint, București. ISBN 978-973-7639-13-4. 



10 .RĂȚOI I.,  CROITORU Mihaela, 2014 - Regarding on fertilization of vineyards in  two 

years after planting on the sandy soils  from southern Oltenia. Journal of Horticulture, 

Forestry and Biotechnology, vol. 18 (2). Editura AGROPINT Timișoara. 

11. Iulian Rățoi, Mihaela Croitoru, Ionuț-Alexandru Șoimu, 2014 - Research on the influence 

of the maintenance system of soil on moisture dynamics in the vineyards from  southern 

Oltenia. Annals of the University of CRAIOVA, vol. XIX (LIV), Editura UNIVERSITARIA,  

CRAIOVA, I.S.S.N. 1453 – 1275. 

  12. I.Rățoi
1
, Șt. Pavel

2
, Cristina Emanuela Vladu

3
, 2012 - Influence of leveling – modeling 

working upon pedological and agrochemical characteristics of some sandy soils from southern 

Oltenia 

13.   Rățoi I., Croitoru Mihaela, Cristina Emanuela Vladu, 2013 – Behaviour of some varieties 

with black grapes for red wine in the first years after planting on improved sandy soils from 

southern Oltenia. Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, vol. 17 (2), 2013. 

Editura AGROPINT Timișoara. 

14. Iulian Rățoi, Mihaela Croitoru, Emanuela Cristina Vladu, 2013 – Behaviour of some new 

varieties of table grapes in the first years after planting on improved sandy soils from southern 

Oltenia. Scientific papers, Series B, HORTICULTURE, Vol. LVII, USAMV București. 

15. Iulian Rățoi, Mihaela Croitoru, Emanuela Cristina Vladu, Lascu N., 2013 - The behaviour 

of grape varieties for white wine in the first three years after planting on sandy soils 

improved. Annals of the University of CRAIOVA, vol. XVIII (LIV), Editura 

UNIVERSITARIA,  CRAIOVA, I.S.S.N. 1453 – 1275. 

16. Răţoi I., 2011 – Ecological capacity of adaptation of the table grapes varieties in the areas    

 with sandy soils   from southern  Oltenia. Analele Universităţii din Craiova, vol. XVI 

 (LII). Editura Universitaria Craiova. 

8.Rățoi I., 2012– Cercetări privind fertilizarea plantațiilor viticole în anul I de la plantare pe 

solurile nisipoase amelioarate din sudul Olteniei. Lucrări științificeICPA București, 

Agrochimia-Prezent și...? CIEC București. 

17. Răţoi I.,  2012 - Behaviour of vines in the winter 2011-2012 and establishing of 

measures for the prevention and recovery of the plantations affected by frost in the sandy soils 

region from southern Oltenia. Lucrări ştiinţifice SCCCPN Dăbuleni, vol.XIX. 

18. Răţoi I.,  2012 - Research on suitability of grape varieties for red wine on the sandy soils 

from  southern Oltenia. Lucrări ştiinţifice SCCCPN Dăbuleni, vol.XIX.   

19. Răţoi I., Dorneanu A., 2010 - Influenţa îngrăşămintelor  foliare noi asupra unor parametri 

cantitativi şi calitativi la viţa  de vie pe psamosolurile irigate. Simpozionul internaţional 

Producerea de îngrăşăminte cu fosfor şi intensivizarea fertilizării, factor important în 

dezvoltarea producţiei agricole. Editura New agris – Reviste agricole 

20. Răţoi I., Mihaela Croitoru, Toma V., 2010 – Influence of natural complex organoic 

fertilizers of boron, based on organic fertilzation, on some qualitative prameters of 

watermelons on psamosols. Revista Cercetări Agronomice în Moldova, Vol. XLIII, No. 3 

(143) / 2010 

21.  I. RĂŢOI, V. TOMA, Anica DURĂU, 2010 - Boron application efficiency on 

horticultural plants on sandy soils in South Oltenia, Lucrări ştiinţifice Universitatea de Ştiinţr 

Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Horticultură, Bucureşti, seria B, vol. LIV, . 

22. Răţoi I., 2009 – Rolul adâncimii de plantare în prevenirea, limitarea şi combaterea secetei 

la viţa de vie în zonele cu soluri nisipoase din sudul Olteniei. Simpozionul   Mediul şi 

agricultura în regiunle aride, prima ediţie. Editura Estfalia, Bucureşti. 

23. Răţoi I., Toma V., Mihaela Croitoru, Anica Durău, 2009 – Researches regarding 

utilisation  of natural organic compounds of boron at horticultural plants on psamosoils. 

Analele Universităţii din Craiova, vol. XIV (XLX). Editura Universitaria Craiova. 



 16. Răţoi I., Mihaela Croitoru, Marieta Ploae
  
    2009 – Rezultate ale cercetării privind 

cultura viţei de vie pe solurile nisipoase.  Lucrări ştiinţifice CCDCPN Dăbuleni, vol. XVIII, 

Editura Sitech Craiova. 

24. Răţoi Iulian, Toma Vasile, Mihaela Croitoru, Marieta Ploae, 2008 -  Cercetări privind 

utilizarea  compuşilor organici naturali ai borului pe fondul fertilizării chimice şi organice la 

viţa de vie pe solurile nisipoase. Lucrări ştiinţifice, Simpozion internaţional Reconstrucţia 

ecologică şi necesarul de îngrăşăminte în zona Gorjului. 

25. Răţoi I., Mihaela Croitoru, 2008 - Influenced of foliar fertilizing with boron  organic 

compounds and a  number of  treatments upon some biochemical indexes in vineyards on 

sandy soils. Analele Universităţii din Craiova, vol. XIII (XLIX). Editura Universitaria 

Craiova. 
 

Data completării: 31.01.2016 

Semnătura 

 

 

 

 


