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Informaţii personale  

Nume / Prenume Rîşnoveanu Luxiţa 

Adresă(e) Nicolae Titulescu, nr. 94bis, Brăila, România 

Telefon(oane)  0040748147140        

E-mail(uri) luxita_risnoveanu@yahoo.co.uk;    luxita.risnoveanu@ugal.ro  

Naţionalitate(-tăţi) Româna 

Data naşterii 10.09.1969 

Sex feminin 

Locul de muncă vizat / Domeniul 

ocupaţional 

-  Universitatea „Dunǎrea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Inginerie și 

Agronomie din Brǎila, Conferențiar univ. ( U.D.J. Galați ); 

 

-  Stațiunea de Cecetare Dezvoltare Agricolă Brăila, Șos. Vizirului Km.9, 

Cercetător ştiinţific III,( S.C.D.A.- Brăila) ;  

 

- Academia de Științe Economice București, cadru didactic asociat   (A.S.E. 

București ). 

Experienţa profesională  

Perioada  Octombrie 2017-prezent :  Facultatea de Inginerie și Agronomie din  Brăila 

Funcția sau postul ocupat  Octombrie 2017-prezent : Conferențiar 

Perioada Octombrie 2015-prezent: Facultatea de Economie Agroalimentara și a Mediului 

Funcţia sau postul ocupat Octombrie 2015-prezent: cadru didactic asociat 

Perioada  Octombrie 2011 – prezent Stațiunea de Cerceare-Dezvolare Agricolă- Brăila 

Funcţia sau postul ocupat  Octombrie 2011 – prezent : Cercetator științific III 

Perioada  August 2011 –oct. 2017  Facultatea de Inginerie și Agronomie din  Brăila 

Funcţia sau postul ocupat  August 2011 – oct. 2017 : Șef  lucrări 

Perioada  2004 – 2011 StaȚiunea de Cerceare-Dezvolare Agricolă- Brăila   

Funcţia sau postul ocupat  2004 – 2011 : Cercetător științific 

Perioada  2002 – 2004 Statiunea Centrală de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor        

Sărăturate Brăila   

Funcţia sau postul ocupat  2002 – 2004 : Asistent Cercetare 

Perioada  1995 – 2002 Stațiunea Centrală de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor        

Sărăturate Brăila   

Funcţia sau postul ocupat  1995 – 2002 : Tehnician chimist (determinări agrochimice) 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 Elaborare și susținere cursuri , seminarii și lucrări de laborator, cercetare  

ştiinţifică; 

Indrumare lucrări disertație și licență; 

Coordonare experienţe în câmp şi laborator. 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „ Dunărea de Jos „ din Galați, Facultatea de Inginerie Brăila, Calea     

Călărașilor, nr. 29, Brăila  

 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă- Brăila, Șos. Vizirului, Km 9, Brăila 

mailto:luxita_risnoveanu@yahoo.co.uk
mailto:luxita.risnoveanu@ugal.ro


Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Catedra MIAA, Specializare program licență- Agricultură 

 Catedra MIAA, Specializare program master- Ingineria și Protecția Mediului 

 Laboratorul de Protecția plantelor/Ameliorarea florii-soarelui 

Educaţie şi formare  

Perioada  1997 – 2002, Licență- Universitatea de Științe Agronomice și Medicină  

Veterinară –București 

Calificarea / diploma obţinută  1997 – 2002 Inginer diplomat 

Perioada  2002 – 2010 Doctorat – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară     București , Facultatea de Agricultură. 

Calificarea / diploma obţinută  2010 – Doctorat 

Perioada 

           Calificarea / diploma obtinută 

 

 2010-2012 Masterat- Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de 

Inginerie  Brăila 

 2010-2012- Masterat, Inginerie şi Protecţia Mediului 

Aptitudini şi competenţe 

 personale 

 

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă 

maternă, vezi instrucţiunile) 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza   A1  A2  A1  A1  A2 

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

Informaţii suplimentare Certificat de competență lingvistică 

Certificat de absolvire – Calitate în învățământul superior 

Certificat de absolvire – Limba engleza 

  Certificat de absolvire -  Advancements in Plant Breeding, Trial Design and 

Analysis, 

  Novi Sad, Serbia,IFVCNS in cooperation with UC Davis Plant Breeding 

Academy- USA 

  Certificat de participare – Asociația pentru Promovarea Valorilor Sociale , 

abilități și competențe sociale și civice, abilități manageriale. 

  Certificat de absolvire –Manager proiect 

  Certificat de absolvire –Formator 

  Curs postuniversitar în domeniul Științe ale educației- Mentorat educațional în 

mediul academic 

  Curs postuniversitar în domeniul Științe ale educației-Strategii didactice 

inovative 

 Modul psihopedagogie. 

 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate  de a lucra în echipă și independent, comunicare foarte bună, 

adaptarea la program prelungit, capacitatea de adaptare la schimbarea modului 

de lucru 

Competenţe şi aptitudini tehnice Organizare, coordonare, valorificare experiențe de câmp și laborator, 

Tehnica experimentală,Utilizarea reactivilor și aparaturii de laborator în cadrul 

lucrǎrilor practice necesare pregătirii inginerilor agronomi. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

 Utilizare de software: Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint 

Permis(e) de conducere   Categoria B 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 

.Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale, contracte: 

 

         Cercetător: 

2002-2003  Programul “Orizont 2000”  Programul 5.2 Temele: A143 ;A144;A146;A147;A148 

ICDA Fundulea 233/2003, Agral 233 - Imbunatatirea genotipurilor de soia pentru productia de ulei de         

calitate superioara cu insusiri tehnologice superioare . 

ICDA Fundulea 2/2004. PPC2 - « Ecosisteme de agricultura durabila cu stabilitate, calitate si 

competitivitate sporita ale recoltelor la principalele culturi de camp ». 

ICDA Fundulea 314/1.09.2004, Agral Gesica 2  - « Imbunatatirea stabilitatii  productiei de boabe la 

triticale prin ameliorarea rezistentei la incoltirea in spic ». 

USAMV Iasi 44/10.10.2005. Proiect excelenţă CEEX : « Ameliorarea, conservarea si valorificarea 

solurilor degradate prin interventie antropica in agroecosistemele din zona colinara pentru cresterea                            

calitatii vietii si protectia mediului ». 

Univ DJ Galati 15323/27.07.2006 cu, Programul « CEEX » - proiectul «Alimente funcționale : cercetări 

privind creșterea calității și siguranței alimentare prin conceperea, producerea și lansarea de produse 

simbiotice noi « 

        KWS, -Testarea unor soiuri și hibrizi în culturi demonstrative 

INCDA Fundulea nr 325/08.12.2006, PS 2.1.1. - Stabilirea unor seturi de hibrizi şi soiuri la plantele 

tehnice, leguminoase şi plantele furajere, adaptaţi la diferite zone de cultură, rezistenţi la factorii de stress. 

2009,           Syngenta  -Tratamente în vegetație la cultura de floarea- soarelui 

2009-2010 Caussade Semences SRL Contract  nr. 1176/18. 08. 2009 

2017 –       Testarea în condiții de câmp  infestat cu lupoaie, a 144 hibrizi de floarea-soarelu- INCDA Fundulea Contract                 

                 nr.  596/25.04.2017; 

2018 Efectuarea experiențelor în condiții de câmp infestat cu lupoaie, cu 180 hibrizi d floarea-soarelui- INCDA                   

      Fundulea Contract  nr.  625/25.04.2018; 

 

2019           Efectuarea experiențelor în condiții de câmp infestat cu lupoaie, cu 240 hibrizi d floarea-soarelui- INCDA                   

      Fundulea Contract  nr.  543/04.04.2019; 

 

2019 Realizarea serviciilor de execuție a experiențelor de câmp (rapiță, porumb, floarea-soarelui)- Limagrain Central 

Europe SE Franța, Sucursala-Otopeni, Contract nr. 398/03.10.2019 
  

2020 

 

       Colaborator 

 

2011- 2014, SCDA Braila-Proiect sectorial 2.2.4. „Cercetări pentru valorificarea eficientă a resurselor naturale de apă în 

amenajările de irigaţii în vederea reducerii consumului de apă de irigaţie şi conservarea starii de fertilitate a solurilor. 

 

 2011-2014, SCDA-Braila- Proiect sectorial 5.3.2. „Cercetări privind perfecţionarea tehnologiei de cultivare a orezului 

în amenajările orizicole de tip ameliorativ pe  solurile saraturate in curs de ameliorare” 

 

2015-2018, SCDA Braila - Proiect sectorial  1.1.4. “Crearea de linii de orez, cu adaptabilitate crescută la schimbările  

climatice” 

 

23.11.2017-30.06.2018, Universitatea” Dunărea de Jos” din Galați ,PN-III-P3-3.6- 18/2017, H2020-2016- 0110 Alte 

competitii H2020 2017-2018,Coordonator pachet de lucru Maria Magdalena Turek Rahoveanu  - Researcheas on the 

potential conversion of conventional fish farms into organic by establishing a model and good practice guide. ECOFISH 

- 72.985 lei lista aprobata PNIII.pdf 

 

18.04.2018-15.09.2020, PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0569, contract nr. 10PCCDI/2018 „Închiderea lanțurilor de 

valoare din bioeconomie prin obținerea de bioproduse inovative cerute de piață” PROS-PER, 126,6 pct., 1029750,00 

lei. Cercetător, membru în echipă 

https://uefiscdi.ro/resource-87743 

Publicații  -4 cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS; 

 -articole științifice publicate ; 

 -participări  proiecte ( cercetător, colaborator,  responsabil temă, director de 

proiect) ; 

--participări / organizări conferințe, workshopuri, mese rotunde, naționale și 

internaționale 

 -elaborare cursuri și lucrări practice de specialitate ( FIA Brăila, EAM-ASE 

Bucuresti, ). 

2003-2005 

2004-2005 

2004-2007 

2005-2007 

2006-

2008 

2008 

2006-2010 

file:///C:/Users/user/Downloads/lista%20aprobata%20PNIII.pdf
https://uefiscdi.ro/resource-87743


http://www.ugal.ro/files/cercetare/programe/nationale/1_1_2_PN_III_PCCDI_2018-2020.pdf 

 
2019-2022, SCDA Brăila-Proiect sectorial ADER 1.1.2. „Crearea de linii noi de orez cu caracteristici de productivitate 

superioară și adaptabilitate la condițiile specifice limitei nordice de cultivare”. 

 

2019-2022, SCDA Brăila-Proiect sectorial ADER 1.2.1. Cercetări privind identificarea soluțiilor tehnice și aelementelor 

tehnologice pentru practicarea sistemului de lucru dry-farming în sudul României”. 

 

 
ADER 1.2.1. Cercetări privind identificarea soluțiilor tehnice și a elementelor tehnologice pentru practicarea sistemului 

de lucru dry-farming în sudul României 
 

     Responsabil temă- 

2019-2022, INCDA Fundulea, Proiect Sectorial ADER 2.1.4 – “Crearea și identificarea unor genotipuri de floarea-

soarelui cu însușiri superioare de calitate și rezistență complexă la factorii biotici şi abiotici şi rezistenţă genetică la 

erbicide totale aplicate postemergent”. 

2015-2018,INCDA Fundulea, Proiect Sectorial  ADER 1.1.3. “Crearea de hibrizi de floarea soarelui, cu rezistenţă 

îmbunătăţită la secetă şi temperaturi extreme” .  

Subcontracte anuale din 2006-2019, cu INCDA Fundulea şi firmele multinaţionale producătoare de pesticide 

“Verificarea acțiunii biologice a unor produse de protecția plantelor asupra unor agenți patogeni/organisme dăunătoare 

culturilor de câmp”. 

2019, Ministerul Educației Naționale, Bugetul de Stat -Proiect institutional Universitatea” Dunărea de Jos” din Galați 

Activități extracurriculare- științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive naționale,  „Identificarea, cartarea și impactul 

socio-economic al speciilor de plante invazive, pe terenurile județului Brăila”, coordonator .   

2020, Ministerul Educației Naționale, Bugetul de Stat -Proiect institutional Universitatea” Dunărea de Jos” din Galați  

Activități extracurriculare- științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive naționale,  „Influenta proceselor 

pedogenetice asupra calității apelor sărate, a proprietăților nămolului sapropelic, adiversității vegetației din zona de 

impact și a activităților socio-economice din județul Brăila” coordonator . 

 

     Director de proiect 

2016-2018, SCDA Braila, PN –P3. Cooperare Europeană şi Internaţională, „Evaluarea unor hibrizi de floarea soarelui, 

privind rezistența la stresul hidric și termic, în Romania și Republica Moldova”. 

 

2018-2023, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 M1, „Dezvoltarea cunoștințelor și a competențelor 

fermierilor din județul Brașov”-nefinalizat. 

 

          

 

 

Cărţi / cursuri publicate în edituri recunoscute CNCSIS 

 

 Rîşnoveanu  Luxiţa, 2011- “Influenta unor factori fitotehnici asupra populatiei de daunatori la rapita de toamna in 

zona Baraganului de Nord-Est”, Editura Zigotto, Galati, ISBN:978-606-8303-07-9579(075.8)(076.5), 276 pag. 

 

Vasiliu Maria, Vasiliu Vlad-Mihai, Popescu Livia, Vasiliu Doina, Rîşnoveanu Luxiţa, 2016,”Plantele de Camp: 

Importanţă, Întrebuinţări, Biologie, Ecologie, Tehnologia de cultivare, Valorificarea recoltei”, Editura Ceres, 

Bucureşti, ISBN 978-973-1113-1, 501 pagini. 

 

Dan Boboc (coordonator), Georgiana-Raluca Lădaru, Luxița Rîșnoveanu, Mariana Carmen Burtea, Cristian Teodor, 

Maria Claudia Diaconeasa, 2017, Procesarea Produselor Agricole- Lucrări aplicative, Editura ASE, București, ISBN 

978-606-34-0219-7, 149 pagini. 

 

Gâscă I., Duca Maria, Joița-Păcureanu Maria, Rîșnoveanu Luxița, Clapco Stela, Martea Rodica, Aspecte privind 

ameliorarea florii-soarelui rezistentă la lupoaie: Supliment didactic,Tipografia Biotehdesign, 2018, 86 pag.Republica 

Moldova. 

 

 

Premii/ Diplome 

Premiul „Iuliu Prodan” 2014, -“ Ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticolis Gyll )  in contextul restrictionarii 

tratamentului cu insecticide neonicotinoide, ”Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, 17 

dec.2015 

Diplomă de onoare pentru competența profesional-știinșifică și rezultate remarcabile obținute în activitățile 

http://www.ugal.ro/files/cercetare/programe/nationale/1_1_2_PN_III_PCCDI_2018-2020.pdf


didactice și de cercetare-Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, 2019. 

Diplomă de merit  pentru contribuția și implicarea în menținerea continuității activității de cercetare-dezvoltare 

inovare și pentru promovarea și creșterea prestigiului Stațiunii de Cercatare-Dezvoltare Agricolă Brăila „ SCDA 

Brăila-65 de ani în slujba cercetării științifice românești, 1965-2019”. 

 

 
Membru asociații profesionale., internaționale / naționale / educație / cercetare 

B.EN.A- membru 

EUCARPIA- Oil and Protein Crops , Genetic Resources, Biometrics in Plant Breeding Cereals- membru 

Societatea Naţională Română pentru Știinţa Solului 

Asociaţia Generală a Inginerilor din România 

Asociaţia „ Filiala Naţională Română CIEC” 
Senatul-Universității ”Dunărea de Jos” din Galați   

Consiliul Facultații de Inginerie și Agronomie din Brăila, 2016, 2019 

Director department Mediu, Inginerie Aplicată și Agricultură 2016, 2019 

Consiliul departamentului Mediu, Inginerie aplicată și Agricultură 2016-2020 

Comisia de lucru la nivel de Senat UDJ din Galați, Comisia pentru baza materială, buget și finanțe  2016-2019 

Director department Cercetare din cadrul Centrului de Cercetare Consultanta Agronomica și Mediu “Lunca” - FIAB 

Comisia de lucru la nivel de Senat UDJ din Galați, Comisia pentru cercetarea științifică  2020.... 

Consiliul Științific al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila 

 

18.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


