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Curriculum vitae  
Europass  

  
  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Mitrea, Ioan Liviu 
Adresă(e) Calea Apeductului nr. 11, sect. 6, Bucuresti 

Telefon(oane) +40 214 01 11 41 Mobil: +40 744 51 00 82 

Fax(uri)  

E-mail(uri) liviumitrea@yahoo.com , mitrealiviu@fmvb.ro    
  

NaŃionalitate(-tăŃi) Română 
  

Data naşterii 04.11.1961 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

Universitatea de ŞtiinŃe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti 
Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti 
/ educatie-formare, cercetare, invatamant superior 

  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada 2014 - 2016 

FuncŃia sau postul ocupat Prodecan,  Facultatea de Medicină Veterinară 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Probleme studențesti, relații naționale și internaționale, managementul și dezvoltarea 
patrimoniului  

Numele şi adresa angajatorului U.Ş.A.M.V. București, Bd. Marasti, 59, sector 1, București 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Activități manageriale,activități academice  
  

Perioada 2012 - 2014 
FuncŃia sau postul ocupat Director Școala Doctorală de Medicină Veterinară  

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Coordonarea activităților Școlii Doctorale de Medicină Veterinară și reprezentare academică  
Numele şi adresa angajatorului U.Ş.A.M.V. București, Bd. Marasti, 59, sector 1, Bucharest  

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Cercetare avansată și activități manageriale 
  

Perioada 2005 - prezent  

FuncŃia sau postul ocupat Profesor universitar, conducător de doctorat 
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ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Titular disciplina Parazitologie şi Boli Parazitare, Standarde de expertizare în bolile parazitare 
- curs şi lucrări practice  
- conducător doctorat  
Activitate didactică. Îndrumare lucrări licenŃă studenŃi. Activitate de clinică şi diagnostic. Activitate de 
cercetare ştiinŃifică prin Granturi naŃionale şi internaŃionale. 

Numele şi adresa angajatorului U.Ş.A.M.V. Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară, Splaiul Independentei 105, sector 5, cod 
postal 050097 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Activități didactice, cercetare ştiinŃifică avansată, clinică şi diagnostic  
  

Perioada 2000 - 2005 

FuncŃia sau postul ocupat ConferenŃiar universitar  

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Titular cursuri: Parazitologie, Boli parazitare ale animalelor şi clinică, Specializare clinică, Ecologie, 
Biologie animală 
- lucrări practice aferente disciplinelor menŃionate 

Numele şi adresa angajatorului U.Ş.A.M.V. Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară, Splaiul Independentei 105, sector 5, cod 
postal 050097 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Activități didactice, cercetare ştiinŃifică avansată, clinică şi diagnostic 

  

Perioada 1999 - 2000 

FuncŃia sau postul ocupat  Expert  parlamentar - Comisia Agricultură, Silvicultură, Industrie alimentară şi Servicii specifice 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Rapoarte de specialitate, sinteze şi analize ale proiectelor legislative din domeniu 

Numele şi adresa angajatorului Camera DeputaŃilor – Parlamentul României  

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Activitate legislativă 
  

Perioada 1997 - 1999 

FuncŃia sau postul ocupat Director  General (asimilat Subsecretar de stat – HG 48/1998) al AgenŃiei NaŃionale Sanitare 
Veterinare din cadrul  Ministerului Agriculturii şi AlimentaŃiei   

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Coordonarea activităŃii reŃelei sanitare vererinare din România 

Numele şi adresa angajatorului AgenŃia NaŃională Sanitară Veterinară - Ministerul Agriculturii şi AlimentaŃiei , Bd. Carol I, nr. 3, 
Bucureşti  

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate ActivităŃi profesional administrative 
  

Perioada 1992 - 2000 

FuncŃia sau postul ocupat Şef lucrări / Lector universitar  

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Cursuri: Ecologie, Specializare clinică, Parazitologie, Boli parazitare ale animalelor şi clinică 
Lucrări practice  

Numele şi adresa angajatorului U.Ş.A.M.V. Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară, Splaiul Independentei 105, sector 5, cod 
postal 050097 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Activitate didactică, cercetare, clinică şi diagnostic  

Perioada 1990 - 1992 

FuncŃia sau postul ocupat Asistent universitar  

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Lucrări practice discipline: Boli parazitare şi clinică, Ecologie 

Numele şi adresa angajatorului U.Ş.A.M.V. Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară, Splaiul Independentei 105, sector 5, cod 
postal 050097 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Activitate didactică, cercetare, clinică şi diagnostic  

Perioada 1988 - 1990 

FuncŃia sau postul ocupat Cercetător ştiinŃific, laborator de Imunologie 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Realizare experimente de cercetare; determinări parametri hematologici, biochimici, ai imunităŃii 

Numele şi adresa angajatorului Institutul NaŃional de Medicină Veterinară “Pasteur”, Calea Giuleşti, nr. 333, sect. 6, Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Activitate de cercetare 

Perioada 1986 - 1988 

FuncŃia sau postul ocupat  Medic  epizootolog   
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ActivităŃi şi responsabilităŃi principale ConsultaŃii şi tratamente 

Numele şi adresa angajatorului StaŃiunea Didactică Experimentală Belciugatele, judeŃ Călăraşi 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate AsistenŃă sanitară veterinară 
  

EducaŃie şi formare  
  

Perioada 1981 - 1986 

Calificarea / diploma obŃinută Doctor medic veterinar / diplomă de licenŃă 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Discipline fundamentale: anatomie, biochimie, biologie animala, biologie celulara, histologie, 
embriologie, fiziologie, fiziopatologie, anatomie patologica, microbiologie, imunologie, farmacologie 
Discipline aferente domeniului de Control al produselor şi alimentelor de origine animală 
Discipline clinice: Parazitologie şi boli parazitare, Boli infecŃioase şi medicină preventivă, Chirurgie, 
Patologia reproducŃiei, Patologie şi clinică medicală 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

U.Ş.A.M.V. Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară 

  

Perioada 1996 

Calificarea / diploma obŃinută Medic primar veterinar  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

AgenŃia NaŃională Sanitară Veterinară - Ministerul Agriculturii şi AlimentaŃiei 

  

Perioada 1992 - 1998 

Calificarea / diploma obŃinută Doctor în ŞtiinŃe Medicale, domeniul Medicină Veterinară 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Parazitologie si boli parazitare. Imunologie şi Imunopatologie. Ecologie şi biologie animală / 
Cercetare stiintifica 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

U.Ş.A.M.V. Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaŃie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

engleză  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat 

franceză  B2 Utilizator 
indpendent B2 Utilizator 

indpendent B2 Utilizator 
indpendent B2 Utilizator 

indpendent B2 Utilizator 
indpendent 

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

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale - abilitati manageriale, didactice 
- spirit de echipă (membru în echipe de cercetare a 8 proiecte de cercetare) 
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obŃinută prin stagii de perfecŃionare / specializare 
efectuate în străinătate (stagii în Anglia, FranŃa, Belgia, S.U.A.) 

  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

- experienŃă în managementul proiectelor de cercetare (director a 7 proiecte de cercetare) 
- managementul echipelor şi spirit organizatoric 
- participare la organizarea de manifestări ştiinfice şi profesionale naŃionale 

  

CompetenŃe şi aptitudini tehnice - competenŃe în utilizarea aparaturii de laborator specifice domeniului Parazitologiei, Imunologiei 
- redactor sau co-redactor al unor monografii, cursuri universitare, volume ale unor simpozioane 
stiintifice 
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CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft OfficeTM  (WordTM, ExcelTM, PowerPointTM) 
- aptitudini elementare ale aplicaŃiilor de grafică pe calculator (Adobe IllustratorTM, PhotoShopTM) şi 
cunoştinŃe elementare ale aplicaŃiilor Correl) 

  

Alte competenŃe şi aptitudini Aptitudini şi competenŃe în accesarea şi managementul proiectelor de cercetare 
Expert evaluator proiecte de cercetare al Ministerului Educatiei si Cercetarii 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere, categoriile B, Tr 
  

Lucrari stiintifice, cursuri, monografii 

  

• 203 publicaŃii   din care:   
- 125  lucrări ştiinŃifice  publicate în reviste de specialitate acreditatee: 

 - 12 articole in-extenso in jurnale ISI cu factor de impact (peer-reviewed, indexate ISI),  total 
factor impact ≈25.977 

- 30 lucrări communicate la Conferințe Internaționale (in Canada, USA, Australia, China, Argentina, 
Franța, Bulgaria, Ungaria, Italia, Irlanda, United Kingdom, România) 

• 10 monografii publicate în edituri recunoscute (4 ca prim-autor); 2 manuale de laborator 
Cercetare ştiinŃifică:  

- Director la 4 Granturi naŃionale de cercetare câştigate în sistem competiŃional  

- Responsabil: la 3 Granturi tip Parteneriat 

- Membru în echipa de cercetare a altor 8 granturi de cercetare 
 

- PublicaŃii relevante:  
- DicŃionar Enciclopedic de Parazitologie – Editura Academiei Române, 2000 
- Parazitologie și boli parazitare - Editura Ceres, 2011 
- Dermatopatologia animalelor de fermă – Editura Medicală Veterinară Bucureşti, 2006 

   - Dermatopatologia animalelor de companie – Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, 2003 
  

Brevete Brevet de inventie RO125078-A2; RO125078-B1/28.01.2011, OSIM Romania; 
Brevet de inventie RO127755-A2 / 30.08.2012, OSIM Romania 

  

 

Premii, medalii, alte distinctii   
 

Premiul ”Ion Ionescu de la Brad” al Academiei Române / 2002: Dictionar Enciclopedic de 
Parazitologie    
Premiul „Paul Riegler” al ASAS / 2015: Tratat de medicină veterinară - Parazitologie veterinară 
 

  

InformaŃii suplimentare ApartenenŃa la organizaŃii profesionale naŃionale şi internaŃionale: 
- membru al AsociaŃiei Generale a Medicilor Veterinari din România 
- membru al AsociaŃiei Parazitologilor din România 
- membru al American Association of Veterinary Parasitologists (AAVP) 
- membru al the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP) 

  

Functii ocupate in cadrul unor 
proiecte nationale si europene 

Expert pe termen scurt proiect POSDRU, 86/1.2/S/63654 

  

Alte activitati desfasurate  A.1.Dezvoltarea programului de perfectionare profesionala destinat personalului didactic 
implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare medical veterinare cu scopul 
perfectionarii competentelor in elaborarea si dezvoltarea de curricule 

A..2. SusŃinere conferinŃe în cadrul programelor de perfecŃionare continuă a medicilor 
veterinari 

A.3.Proiectarea si dezvoltarea noii curricule pentru ciclul de licenta, conform cu cerintelor 
europene in sistemul de invatamant superior medical veterinar. 

A.4. Participare ca Expert în comisii de specialitate ale AutorităŃii NaŃionale Sanitare Veterinare 
A4. Membru în Comitetul de Management al proiectului european COST Action: FA 1404 

  

Bucureşti 

Semnatura, 

Prof. univ. Dr. Ioan Liviu MITREA 


