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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Drăgotoiu Dumitru  

Adresă(e) București, sector 1, bd. Mărăști nr.59  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) dumitrudragotoiu@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 25.11.1960 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2003-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică – învăţământ superior: Principii de alimentatie 
Coordonare lucrări de licenţă şi teze de dizertaţie. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti / Bucuresti, Bdul Marasti, nr 59, 
sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Zootehnie  

Perioada 1998-2003 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică – învăţământ superior: 
Optimizarea alimentatiei la rumegatoare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti / Bucuresti, Bdul Marasti, nr 59, 
sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Zootehnie  

Perioada 1995-1998 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică – învăţământ superior: 
Sisteme moderne de stabilire a valorii nutritive a nutreţurilor; Prepararea şi utilizarea nutreţurilor; 
Tehnologia nutreţurilor combinate. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti / Bucuresti, Bdul Marasti, nr 59, 
sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Zootehnie 

Perioada 1990 -  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică – învăţământ superior: 
Alimentaţia animalelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti / Bucuresti, Bdul Marasti, nr 59, 
sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Zootehnie  

Perioada 1987-1990 
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Funcţia sau postul ocupat Responsabil cu baza furajeră/  achizitionare si aplicarea tehnologiilor specifice ingrasarii 
porcilor in sistem semiintensiv  

Activităţi şi responsabilităţi principale Stabilirea solelor de cultura pentru diferitele categorii de nutreturi; recoltarea, prepararea si 
depozitarea nutreturilor, intocmirea ratiilor. 

Numele şi adresa angajatorului IAS, Craiova, Dolj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Zootehnic 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de expert în aprecierea calităţii cărnii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Industrie alimentară - Calitatea cărnii şi protecţia mediului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

University of Molise, Italia  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

 
 

 

Perioada 01.11-10.11.2011 

Calificarea / diploma obţinută Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea elaborării proiectului, documentarea în vederea realizării proiectului, stabilirea 
parteneriatelor, elaborarea proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Intratest S.R.L. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Perioada 15.09-23.09.2011 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea profesională a personalului, pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, 
evaluarea participanţilor la formare, aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. MS Expertmob S.R.L. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Perioada 1992-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor – domeniul Zootehnie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fiziologie, Alimentaţia animalelor, Tehnică experimentală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti  
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada Februarie-martie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Studii post universitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Alimentatie taurinelor de mare productie in vederea producerii, recoltarii si transferului de embrioni. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Faculty of Veterinary Medicine, Gent, Belgia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 1983-1987 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Alimentaţia animalelor 
Tehnologii moderne de crestere a diferitelor specii de animale 
Tehnologia prelucrarii produselor de origine animala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza   B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba franceza  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi excelente de comunicare, spirit analitic şi organizatoric, capacitate de coordonare a unor 
contracte şi proiecte de anvergură 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Îndrumarea şi coordonarea  lucrărilor de licenţă, disertaţie şi a tezelor de doctorat. 
Prorector Dezvoltare instituţională, USAMV - Bucureşti (2015-prezent) 
Directorul Departamentului de Ştiinţe formative în creşterea animalelor şi industria alimentară (2004-
2015) 
Experienţă în gestionarea fondurilor alocate facultatii – Administrator şef al Facultăţii de Zootehnie 
(2003-2014) 
Secretar ştiinţific al Facultăţii de Zootehnie (2000-2004) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice O bună cunoaştere a metodelor şi tehnicilor de laborator pentru determinarea a resurselor furajere. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Excel, Word, PPT, PDF. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B. 

  

Informaţii suplimentare Membru în asociaţii ştiinţifice şi profesionale: 
- Membru al Societăţii Române de Zootehnie, 1992; 
- Membru fondator al Asociaţiei Balcanice de Zootehnie, 2000; 
- Membru fondator şi secretar al Asociaţiei Nutriţioniştilor din România, 2004; 
- Membru de onoare al Asociaţiei Producătorilor de Nutreţuri Combinate, 2013; 
- Membru al comisiei de specialitate în cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare (CNATDCU), 2005-2010; 2016-2020. 

 
Membru în colective editoriale: 

- Membru în comitetul de redacţie al revistei „Globus Foods”, 2001-2004; 
- Membru în comitetul de redacţiei al revistei „NUTRICOMB”, 2003-2012; 
- Membru în comitetul de redacţiei al revistei „Focus NUTRICOMB”, versiune online, 2012-prezent; 
- Membru în comitetul ştiinţific şi de redacţie al revistei „Lucrări ştiinţifice, seria D, Zootehnie”, 2000-
2004 
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Informaţii suplimentare Membru în organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la organizaţii din domeniul 
educaţiei şi cercetării: 
Preşedinte şi membru în comisii de promovare a cadrelor didactice universitare şi preuniversitare 
Membru în comisii de susţinere a tezelor de doctorat 
Membru în Senatul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti 
Membru în Consiliul Facultăţii de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere 
Consultant de specialitate în domeniul nutritţiei animale, producerii nutreţurilor combinate la 
VIPROMAX (PROVIMI) Craiova, S.C. IRAGRI ItalGroup S.R.L. Gălăteni, jud. Teleorman 
Organizator al Simpozionului ştiinţific internaţional BALNIMALCON (2002) 

 
Moderator evenimente științifice: 
- moderator Conferinţa Internaţională „Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Bucureşti, România, 
subsecțiunea Nutrition (2012-2019) 

 
Membru în comisii din domeniul educaţiei: 
- membru comisii de concurs pentru posturi didactice din învățământul superior (conferențiar 
universitar, profesor universitar, lector universitar); 
- membru în comisia de concurs pentru acordarea gradului profesional CS I și CS II, domeniul 
Zootehnie, INCDBNA – Baloteşti (2015, 2020); 
- membru în comisia de susținere a lucrărilor de licență, programele de studii Zootehnie, Tehnologia 
prelucrării produselor agricole; 
- comisia de susținere a lucrărilor de disertație; 
- membru în comisia de susținere a tezelor de doctorat; 
- membru în comisia de îndrumare a doctoranzilor; 
- comisia de concurs pentru acordarea gradațiilor pentru personalul didactic preuniversitar, 
specializarea Zootehnie (gradul I și gradul II). 
 

 

Distincţii Diplomă de excelenţă PROINVENT şi Diplomă de excelenţă Asociaţia „Justin Capră” pentru „Influenţa 
utilizării tufului vulcanic asupra parametrilor de microclimat şi reproductivi la puii de carne”, Salonul 
Internaţional de Inventică PRO INVENT, ediţia a XIV-a, 2016, Cluj-Napoca, autori: Drăgotoiu 
Dumitru, Albulescu Carmen, Marin Monica, Pogurschi Elena 
Diplomă Societatea Inventatorilor din România şi medalie de aur pentru invenţia „Substrat pentru 
creşterea puilor”, Iaşi, Târgul Internaţional de Invenţii şi Idei Practice, INVENT-INVEST 2016, autori: 
Drăgotoiu Dumitru, Albulescu Carmen, Marin Monica, Pogurschi Elena 
- Diploma de excelență, acordată pentru lucrarea “Brichetele minerale – soluție eficientă pentru 
îmbunătățirea producției de lapte la ovine”, autori Drăgotoiu Dumitru, MARIN Monica Paula, 
Pogurschi Elena, Drăgotoiu Tomița, Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii – PRO 
INVENT 2018 Cluj-Napoca, ediția a XVI-a 
- Diplomă pentru prezentarea excelentă a materialelor la cea de-a XVI-a ediție a Salonului 
Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii PRO INVENT 2018, de la Centrul de Sănătate Publică 
Chișinău, Republica Moldova, pentru lucrarea “Brichetele minerale – soluție eficientă pentru 
îmbunătățirea producției de lapte la ovine”, autori Drăgotoiu Dumitru, MARIN Monica Paula, 
Pogurschi Elena, Drăgotoiu Tomița 
- Diploma de Excelenta Asociația Justin Capra 2018-100 Romania pentru lucrarea “Brichetele 
minerale – soluție eficientă pentru îmbunătățirea producției de lapte la ovine”, autori Drăgotoiu 
Dumitru, MARIN Monica Paula, Pogurschi Elena, Drăgotoiu Tomița, Salonul Internațional al 
Cercetării, Inovării și Inventicii – PRO INVENT 2018 Cluj-Napoca, ediția a XVI-a 
- Diplomă și medalie de aur pentru “Utilizarea clinoptilolitului în hrana vacilor de lapte ca modalitate de 
îmbunătățire a performanțelor productive”, autori: Drăgotoiu Dumitru, Marin Monica, Pogurschi Elena, 
Drăgotoiu Tomița. Salonul Internațional de Invenții-Inovații “Traian Vuia”, Timișoara, 2019. 
- Diploma de Excelenta acordată de Asociația Justin Capră pentru “Utilizarea clinoptilolitului în hrana 
vacilor de lapte ca modalitate de îmbunătățire a performanțelor productive”, autori: Drăgotoiu Dumitru, 
Marin Monica, Pogurschi Elena, Drăgotoiu Tomița. Salonul Internațional al Cercetării Științifice, 
Inovării și Inventicii PRO INVENT Cluj-Napoca, 20-22 martie 2019. 
- Premiul Ioan Moldovan (2018) pentru cartea Utilizarea zeoliților naturali în alimentația vacilor de lapte, 
autori: Drăgotoiu D., Marin Monica, Pogurschi Elena, Drăgotoiu Tomița, Olteanu Margareta. Ed. Total 
Promotion, București, ISBN 978-606-9024-01-0 
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Lucrări ştiinţifice  
reprezentative şi    

   Contracte de cercetare 
 

 
A. Teza de doctorat; 
B. Cărţi și capitole din cărți publicate: 15; 
C. Lucrări indexate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings: 22 
D. Lucrări indexate BDI: 85 

E.   E.    Lucrări publicate în reviste şi volume de conferințe (neindexate): 23 
F.   F.   Proiecte de cercetare / dezvoltare / inovare pe bază de contract: 30 

 

Anexe Listă de lucrări 

 
 
 
 
 
 

Prof.univ.dr. DRĂGOTOIU Dumitru 
 
 


