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Informaţii personale  
Nume / Prenume SUBIĆ Jonel  

Adresa(e) Serbia, Belgrad 
E-mail(uri) jonel_s@iep.bg.ac.rs 

Data naşterii 22 Noiembrie 1964 
Sex M 

  

  

Experienţa profesională  

 
Perioada 

 
2005- Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director, cercetător științific gradul I   
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activități manageriale, științifice și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Economie Agrară, Belgrad, Serbia 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activităţi şi responsabilităţi 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

    
2004-2005 
Asistent de cercetare 
Activități științifice și de cercetare 
Institutul de Economie Agrară, Belgrad, Serbia  
Eficiență economică, managementul investițiilor, planificare strategică, agricultură multifuncțională, 
dezvoltare rurală. 
 
1994-2004 
Director/ Import-export  
Management și  business. 
PE “SUBARIJA”, 
Management, Business.  
 
1984-1994 
Manager 
Management și business. 
Agricultural household „SUBIC” 
Activități Management and business 
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Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Diplomă Studii  Postuniversitare: Curs „Eficiență și risc în activitatea companiei”. 
eficiență și risc de investiții, strategii de investiții, managementul companiei. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București, 2000- 2001 
 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Disciplines principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

 
Teză Doctorat  „Determinarea eficienței economice a investițiilor în agricultură (Banatul de Sud - F.R. 
Iugoslavia)”. 
 
Eficiența economică a investițiilor, agricultură, metode de evaluare a investițiilor în agricultură. 
 
 Academia de Studii Economice din București, 1998-2003 
 
 
Diplomă Studii  Postuniversitare: Curs „Management de proiect”. 
metode de evaluare a riscului investițional, management și evaluare a companiei, strategii de investiții. 
Academia de Studii Economice din București, 1999-2000 
 
 
Diplomă Studii Licență 
„Economia agriculturii și dezvoltării rurale”. 
economie agricolă, dezvoltare rurală, statistici, cercetare operațională, contabilitate în agricultură, 
calcule în agricultură, investiții. 
Universitatea din Belgrad, Facultatea de Agricultură, 1984-1993 

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba(i) maternă(e) Sârbă 
  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  
Ascultare Citire 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 
Exprimare 

scrisă 

Limba  Româna  1  1  1  1 

Limba  Engleza  3  2  2  2 

Limba  Franceză  5  5  5  5 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

Proiecte Calitatea de membru în : 

Membru al Asociației Balcanice pentru Mediu (B.EN.A.) 

Membru al Asociației Europene a Economiștilor Agrari (E.A.A.E.) 

Membru al Asociației Sârbe a Economiștilor Agrari (S.A.A.E.) 

Membru al Asociației Internaționale de cercetare in economie și bioeconomie (RebResNet) 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Management 
  

Alte activități importante: Doctor în economie 

Director cercetare 

Profesor Universitar 

Expertiză în investiții agricole: eficiență economică a investițiilor, eficiență și risc de investiții, strategii 
de investiții, metode de evaluare a investițiilor. 
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Expertiză în dezvoltare rurală: eficiență economică și dezvoltare rurală, investiții și dezvoltare rurală, 
planificare strategică, agricultură multifuncțională și dezvoltare rurală. 

Expertiză în statistici agricole: utilizarea terenurilor și producția de culturi, creșterea animalelor și a 
animalelor, statistici de preț / indici de preț, conturi economice agricole, statistici de mediu. 

Expertiză în cercetare și analiză pe probleme legate de politica agricolă și de dezvoltare rurală, 
industria agroalimentară agricolă și piața mărfurilor. 

Expertiză în gestionarea și evaluarea companiei agricole, expertiză în gestionarea și evaluarea 
gospodăriilor agricole. 

Expertiză în dezvoltarea și evaluarea proiectelor agricole, expertiză în dezvoltarea și evaluarea 
proiectelor de dezvoltare rurală. 

Abordări participative la monitorizarea și evaluarea proiectului, expertiză în administrarea proiectului și 
elaborarea bugetului, estimări ale costurilor pe elemente de investiții, alte costuri conexe, eficiență în 
utilizarea resurselor; competență în lucrul sub presiune și cu termene limitate strânse, flexibilitate în 
ajustarea agendei de lucru, după cum este necesar. 

Construirea instituțiilor și parteneriatele interinstituționale. 

Expert-evaluator pentru proiecte de cercetare depuse la Ministerul Educației, Științei și Dezvoltării 
Tehnologice din Republica Serbia. 

  

Permis(e) de conducere 
 

Seminarii și Instruiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permis de conducere categoria A, B și C 
 

- Deschiderea porții de piață pentru inovații ( www.inovacija .org ) . Cea mai bună inovație 
tehnologică pentru 2007. Organizatori: Ministerul Științei și Dezvoltării Tehnologice din Serbia; 
Facultatea de Științe Tehnologice, Universitatea din Novi Sad; Camera de Comerț din Serbia.      

- Instruiri CBIB PA în Serbia ( www.cbib-eu.org ). Instruiri de pregătire a proiectelor 2010. Programul 
IPA multi-beneficiar al Uniunii Europene . Programul regional CARDS al Uniunii Europene 2010 . 
Organizatori: CBIB (clădirea instituțiilor transfrontaliere), sediul electronic CBIB Belgrad .         

- Proiect (2016): Îmbunătățirea cunoștințelor financiare și înregistrarea exploatațiilor agricole - 
dezvoltarea instrumentelor analitice , Ministerul Agriculturii și Protecției Mediului: „ Aplicație software 
pentru planul de afaceri se dezvolta MENT în fiecare linie de producție agricolă „:          

- Servicii de consiliere agricolă IMP - Beograd, 27/11/2015, aleksandar.rodic@pupin.rs  

- Servicii de consiliere agricolă Jagodina, 20/09/2016, jagodinapss@open.telekom.rs           

- Servicii de consiliere agricolă Šabac 10/03/2016, psssabac@gromnet.net           

- Servicii de consiliere agricolă Smederevo 10/10/2016, info@psssd.org.rs             

- Servicii de consultanță agricolă Mladenovac 17/10/2016, pss.kosmaj@eunet.rs           

- Servicii de consiliere agricolă IPN - Beograd 24/11/2016, office@ipn.bg.ac.rs           

- Servicii de consultanță agricolă IEP - Beograd 28/11/2016, office@iep.bg.ac.rs          

- Atelier pentru producătorii agricoli în cadrul proiectului „Agricultură durabilă și dezvoltare rurală în funcție de 
obiectivele strategice ale realizării Republicii Serbia în regiunea Dunării”, subiectul educației: Aplicații software 
pentru dezvoltarea planului de afaceri în fiecare linie de producție agricolă. Organizație: IAE, Belgrad. Locul: 
Municipiul Stara Pazova, 12/01/2017, dragana.stojanovic@starapazova.rs 

- Servicii de consiliere agricolă IPN - Beograd 19/11/2017, office@ipn.bg.ac.rs           

- Servicii de consultanță agricolă IEP - Beograd 21/12/2017, office@iep.bg.ac.rs          

- Servicii de consiliere agricolă IPN - Beograd 03/10/2017, office@ipn.bg.ac.rs           

- Servicii de consultanță agricolă IEP - Beograd 14/10/2017, office@iep.bg.ac.rs          

- Servicii de consiliere agricolă IMP - Beograd, 29/10/2017, aleksandar.rodic@pupin.rs 

- Servicii de consiliere agricolă IPN - Beograd 03/101/2018, office@ipn.bg.ac.rs           

- Servicii de consultanță agricolă IEP - Beograd 14/10/2018, office@iep.bg.ac.rs 

- Servicii de consiliere agricolă IPN - Beograd 28/101/2019, office@ipn.bg.ac.rs           

- Servicii de consultanță agricolă IEP - Beograd 29/10/2019, office@iep.bg.ac.rs 

- Servicii de consiliere agricolă IPN - Beograd 31/08/2020, office@ipn.bg.ac.rs           

- Servicii de consiliere agricolă IV - Čačak, 01/09/2020, direktor@institut-cacak.org 

- Servicii de consultanță agricolă IEP - Beograd 03/09/2020, office@iep.bg.ac.rs 
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Activitățile de cercetare științifică 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Publicații 
 
 
 
 
 
 

Proiecte de cercetare  

 

 

 

 

 
 
 
 

Cooperare internațională 
 
 
 
 

Activități organizatorice 

- Servicii de consiliere agricolă PSSNS - Gospođinci 10/06/2021, svetlana_r@iep.bg.ac.rs   

- Servicii de consiliere agricolă SPHŠ - Obrenovac 03/101/2021, natasa_k@iep.bg.ac.rs         

- Servicii de consultanță agricolă IBC - Zlatibor 14/10/2021, direktor@ibczlatibor.rs  

 

- În activitățile de cercetare științifică este implicat în domenii tematice orientate spre agroeconomie și 
economie, cu accent deosebit pe eficiența economică a investițiilor. De asemenea, este implicat în 
activități de cercetare orientate către planificarea strategică sau către utilizarea de noi tehnologii în 
domeniul agricultuii și dezvoltarii rurale.  

- A susținut peste 10 prelegeri invitate la conferințe internaționale. A fost membru al consiliilor de 
program sau organizatorice la mai multe conferințe naționale sau internaționale din domeniul 
agriculturii și economiei. Este referent și face parte din consiliile de redacție a 1 revistă internațională 
și 5 reviste naționale.  

- Ca cercetător a fost implicat în mai multe proiecte științifice naționale sau internaționale, ca manager 
de proiect, manager al echipei de cercetare, coordonator sau membru al echipei de cercetare. A fost 
președinte sau membru al mai multor comisii de promovare în titluri științifice. 

 

În calitate de autor/coautor, a publicat peste 300 de unități bibliografice (din care: 9 monografii), citate 
în literatura științifică și profesională națională sau internațională. De asemenea, în calitate de 
autor/coautor, a publicat peste 30 de unități bibliografice din cadrul ISI/Web of Science, care sunt citate 
în literatura științifică și profesională națională sau internațională. Citare la data de 21 noiembrie 2021, 
conform bazei de date Gоogle Scholar: 1.235 citări, h-index 15, indicele i-10 33, conform bazei de date 
Scopus: 143 citări, h-index 6 și conform bazei de date Web of Science: 183 citări, H-index 7.  

 

În activitatea profesională a avut o contribuție semnificativă la implementarea în practica abordării 
proiectului pe parcursul planificării și realizării proiectelor de investiții agricole și agroprocesive sau în 
utilizarea metodelor dinamice de evaluare a eficacității economice a investițiilor. De asemenea, i s-a 
adus o contribuție importantă la utilizarea generatoarelor electro robotizate solare, a turbinelor eoliene, 
a stațiilor de meteo digitale și a sistemului de irigații subterane în domeniul agriculturii și dezvoltării 
rurale. A fost autor/coautor în dezvoltarea a peste 250 de proiecte de investiții și planuri de afaceri din 
domeniul agriculturii și industriei alimentare. Este unul dintre autorii metodologiei și aplicației software 
pentru acoperirea costurilor variabile și dezvoltarea planurilor de afaceri în fiecare linie de producție 
agricolă și prelucrare a produselor agroalimentare. Este trainer în proiecte de investiții și în dezvoltarea 
planurilor de afaceri pentru ingineri agricoli și economiști.  

 

În cadrul cooperării internaționale a contribuit în mod special la cooperarea Institutului de Economie 
Agricolă din Belgrad cu mai multe instituții de cercetare științifică și de învățământ din statele membre 
ale UE (în primul rând, România, Polonia, Austria, Ungaria, Italia, Portugalia, Germania, Grecia, 
Bulgaria și Franța), precum și din Federațiea Rus. 

În domeniul activității organizatorice, a fost angajat prima dată în 2005 ca director adjunct pentru 
cooperare cu domeniul de economie și afaceri, iar din  2015 a fost numit director general al Institutului 
de Economie Agrară din Belgrad (cu al doilea mandat din 2018).  Din 2019, etse membru al Comitetului 
pentru sat al Academiei Sârbe de Științe și Arte. În același an, a fost numit membru (în calitate de 
coordonator pentru dezvoltare sustenabilă în domeniul agriculturi și zonelor rurale) al Consiliului național 
pentru renașterea satelor sârbești.  

 
  

 

Belgrad, 21 noiembrie 2021                            Prof. univ. dr Jonel Subić,  cercetător ştiinţific gradul I 
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