
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

InformaŃii personale  

Nume / Prenume NĂMOLOŞANU Constantin Ioan 
Adresă(e) CI Bucuresti, str. Abrud   nr. 140 Bl. C 12; sc. A; ap. 12, sector 1 

Telefon(oane) ___ Mobil:  004 0741 128 097  

Fax(uri) ____ 

E-mail(uri) ioannamolosanu@yahoo.com 
  

NaŃionalitate(-tăŃi) Română 

Data naşterii 11.02.1944 

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

Educație / cercetare 

  

ExperienŃa profesională  

Perioada Ian.1977 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic / Profesor 

Activități și responsabilități 
principale 

  Activitate didactică și de cercetare la Catedra de Vinificație și Viticultură 

Numele și adresa angajatorului Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, B-dul Mărăști nr. 59, sector 1, 
011464 București, România  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior și cercetare 

Perioada Mai 1973 – Ianuarie 1977 

Funcția sau postul ocupat Doctorand bursier 

Activități și responsabilități 
principale 

Activitate de cercetare în domeniul industriei vinicole 

Numele și adresa angajatorului Institutul NaŃional Pentru Industria Vinului,  Sofia-Bulgaria 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Cercetare  

Perioada Octombrie 1967 – Mai 1973 

Funcția sau postul ocupat Inginer horticol 

Activități și responsabilități 
principale 

Activitate de cercetare aplicată în sectorul dezvoltare horticol.        

Numele și adresa angajatorului S.C.V. Odobeşti, Odobești, Vrancea 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Firme cu capital majoritar german. 

  

EducaŃie şi formare  

Perioada Mai 1973 – septembrie 1977 

Calificarea / diploma obținută Doctorat în agronomie 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Viticultură - Oenologie 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Institutul NaŃional Pentru Industria Vinului,  Sofia-Bulgaria 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

ISCED 6 



  
 

Perioada Octombrie 1971 – iulie 1976 

Calificarea / diploma obŃinută Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

St. Economice 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

Academia de ŞtiinŃe Economice Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

ISCED 4-5 

Perioada Octombrie 1962 – septembrie 1967 

Calificarea / diploma obŃinută Inginer horticol 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Viticultură, vinificație 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

Institutul Agronomic “N. Bălcescu” Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

  ISCED 4-5 

Perioada Septembrie 1962 – iulie 1967 

Calificarea / diploma obŃinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Matematică, fizică, limba română. 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

Liceul nr. 1 “N. Bălcescu” Piteşti 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

ISCED 3 

  

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 

Rusă   B2  B2  B2  B2  B1 

Bulgară    C2  C2  C2  C2  C2 

Franceză   C1  C1  B2  C1  B2 

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

CompetenŃe şi abilităŃi sociale Formarea si conducerea echipelor, motivarea colaboratorilor, experiență îndelungată în învățământ. 

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea de cuncursuri și degustări internaționale, AsociaŃia Degustătorilor AutorizaŃi din România 
(ADAR), 1994, vicepreşedinte, Oficiul NaŃional al Viei şi Vinului, 1996, AsociaŃia Horticultorilor, 1995, 
AsociaŃia Horticultura XXI, 2001 – Membru fondator, AsociaŃia FrăŃia Vinului, 2000 – Membru fondator, 
Societatea Inginerilor Agronomi, 1995. 

CompetenŃe şi aptitudini tehnice    - expert tehnic juridic - specialitatea Agricultură;  
   - degustător – expert de vinuri; specialist autorizat pentru avizarea vinurilor la export;  
 - expert evaluator-monitorizare proiecte, cercetare si extensie in domeniul agricultură 

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office, Internet 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria A, B, C. 



  
 

InformaŃii suplimentare       Specializări şi calificări:  
 
-Documentare, tehnologii tradiŃionale privind producerea vinurilor roşii, Mavrut şi Melnic, Bulgaria 1976. 

-Documentare, învăŃământ vitivinicol, Universitatea Tras–os Montes e Alto Douro Portugalia, 1995. 

-Documentare, tehnologii de producerea vinurilor roşii, Ecole Nationale d’Inceners des Tehnicues des 
Industries et Alimentair de Nantes, 1997-1998. 

-Documentare, echipamente vinicole, tehnici de analiză a vinurilor, Instituto Agrario de S. Michele al Adige 
Italia, 1999. 

-Program de pregătire academică – Analize de  economia intreprinderilor vitivinicole: StaŃiunea de Cercetare 
Veitshochheim – Wurzburg – Bavaria – Germania, 2000. 

- Ingenierie et Pedagogie de la formation a distance, organization, conception, realization. USTL (Universite 
des sciences et tehnologies de LILLE – FranŃa, 2001  

-Întărirea posibilităŃilor la agricultoride a se organiza în asociaŃii şi în societatea înconjurătoare cu focusare 
specială pe necesitatea de a proteja mediul înconjurător apropiat. AgroForum – Aarhus – Danemarca 2002. 

 - Determinarea substanŃelor minerale din ecosistemele vitivinicole prin tehnica de sectrometrie  de absorbŃie 
atomică, în scopul ridicării calităŃii  si asigurării inocuităŃii produselor finite, Analytikjena, Jena – Germania, 
2005.  

 
    ExperienŃa acumulată în programe naŃionale / internaŃionale: 
 
 1. I. Nămoloşanu, Arina Oana Antoce, PetruŃa Matei, Mihaela Savu, C. Galan. – 2000-Maximizarea 
profiturilor producătorilor hortiviticoli prin modernizarea unor secvenŃe tehnologice în condiŃiile menŃinerii 
echilibrului ecosistemelor hortiviticole. - Contract ORIZONT 2000 cu ANSTI – încheiat prin I.C.V.V.Valea 
Călugărească. 

 2. Nămoloşanu Ioan, Arina Oana Antoce, Dejeu Liviu, GîŃoi Marius – 2000-2002 Cercetări privind “terroir”-ul 
românesc şi influenŃa acestuia asupra calităŃii vinurilor - Contractul nr. 33605/18.07.2002, Tema 39 cod 
CNCSIS 83, incheiat intre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Universitatea de ŞtiinŃe Agronomice şi Medicină 
Veterinară - Bucureşti 

 3. Ioan Nămoloşanu, Arina Oana Antoce, Adrian Chira, LenuŃa Chira, Aurelia Tudorache, Răzvan IonuŃ 
Teodorescu, Marinela VicuŃa Stroe, Nicolae Daniel Marian, Liviu Grigorică, ConstanŃa Mihai, Marius GâŃoi, 
Flavius Bândea, Promovarea activă a criteriilor de calitate în domeniul producŃiei, controlului şi marketingului 
produselor horti-viticole în scopul recâştigării pieŃei interne şi creşterii competitivităŃii acestora la export, 
contract 2521/ iulie 2003 finaŃat de UMP/MAPAM Sprijinirea Serviciilor din Agricultura şi Banca 
Mondială, director de proiect Ioan Nămoloşanu. 

 4. Ioan Nămoloşanu, Antoce Oana Arina, Avramescu Mariana, Determinarea substantelor minerale din 
ecosistemele viti-vinicole prin tehnica de spectrometrie de absorbtie atomică in scopul ridicarii calitatii si 
asigurarii inocuitatii produselor finite, contract CNCSIS cod 169, Tema 2, 2004.   

 5. Arina Oana Antoce, I Nămoloşanu et al. 2000-2002, Studiul efectului sinergic al conservanŃilor 
alimentari si inhibitorilor naturali din vinuri si sucuri de struguri asupra microorganismelor întâlnite în 
procesul de vinificaŃie, – grant T 128 cod BM 40621/2000, încheiat între Ministerul EducaŃiei NaŃionale şi 
Universitatea de ŞtiinŃe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. 

 6. Antoce Oana Arina, I Nămoloşanu et al. 2003-2005, Dezvoltarea metodologiei de aplicare a 
sistemului HACCP de asigurare a calităŃii şi siguranŃei produsului în sectorul vinicol, director de 
proiect Antoce Oana Arina, Contract CNCSIS Tema 12, Cod CNCSIS 1663 al USAMV Bucureşti. 

 7. Antoce Oana Arina I Nămoloşanu et al. 2005, ActivităŃi de pregătire profesională a fermierilor vitivinicoli 
în domeniul tehnicilor de analiză senzorială în vederea creşterii calităŃii şi competitivităŃii vinurilor destinate 
comercializării”contract 1921/ mai 2005 finaŃat de UMP/MAPAM Sprijinirea Serviciilor din Agricultura şi 
Banca Mondială. 

 



  
 

Alte menŃiuni :  . 
 
- SelecŃia clonală a soiurilor pentru vinuri roşii curente şi superioare - 1970-1973 
- Stabilirea celor mai corespunzători portaltoi pentru soiurile de masă şi vin - 1971-1973 
- Studiul comparativ al soiurilor, clonilor şi hibrizilor de perspectivă– 1970-1973  
- Încercarea clonilor şi hibrizilor de perspectivă în vederea omologării lor– 1970-1973 
- Producerea vinurilor roşii prin maceraŃie la cald – 1973-1976 
- Studiul liniilor tehnologice de vinificare primară, Qn vederea stabilirii soluŃiei optime pentru producerea 
vinurilor albe şi roşii – 1977-1979 
- Cercetări rivind elaborarea vinurilor roze– 1977-1780 
- Cercetări privind variaŃia unor componenŃi ai strugurilor şi vinurilor în funcŃie de factorii climatici şi 
agrotehnici – 1977-1979 
- Studiul posibilităŃilor de utilizare a buteliilor din recuperări pentru producerea vinurilor spumante – 1977-
1980 
- Cercetări privind aplicarea tăierilor scurte în cepi roditori ca soluŃie de raŃionalizare a lucrării - 1980-1985 
- Cercetări  stabilirea tehnologiei de obŃinere a unor tipuri de vinuri albe, roşii şi speciale – 1981-1985. 
- Studiul soiurilor de viŃă cultivate în colecŃie şi diverse plantaŃii la Dăbuleni, Iveşti, ÎnsurăŃei – 1981-1985  
- Stabilirea tehnologiilor pentru obŃinerea diferitelor tipuri de vinuri din viile de pe nisipurile ameliorate din 
judeŃul Brăila – 1986- 
- Cercetări privind diversificarea materiei prime pentru obŃinerea de băuturi aromate– 1990-1993 
- Valorificarea subproduselor horticole prin metode nepoluante – 1990-1993. 
- Cercetări privind utilizarea metodelor biotehnologice în producerea de băuturi alcoolice şi nealcoolice din 
divese produse agricole - 1995-1997 
- Determinarea calorimetrică a efectului inhibitor al pigmenŃilor folosiŃi în industria cosmetică asupra unor 
microorganisme patogene – 1997-1998 
- Studiul prin intermediul calorimetriei izoterme a efectelor diverşilor inhibitori asupra drojdiilor utilizate în 
oenologie – 1998-1999 
- Studiul efectului sinergic al conservanŃilor alimentari si inhibitorilor naturali din vinuri si sucuri de 
struguri asupra microorganismelor întâlnite în procesul de vinificaŃie – 2002-2002 
- Cercetări privind valorificarea unor produse hortiviticole pentru obŃinerea de băuturi şi concentrate 
alimentare – 1999 
- Tehnici de valorificare a strugurilor şi subproduselor vitivinicole în vederea realizării de produse ecologice – 
1999-2001 
- Maximizarea profiturilor producătorilor hortiviticoli prin modernizarea unor secvenŃe tehnologice în condiŃiile 
menŃinerii echilibrului ecosistemelor hortiviticole – 2000 
- Cercetări privind “terroir”-ul românesc şi influenŃa acestuia asupra calităŃii vinurilor – 2000-2002 
 

  
  

Anexe la cerere, peste 170 de lucrări publicate 

 


