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CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAŢII 

PERSONALE 
VOICU VALENTINA 

 

 

Șos. Chitilei, nr. ..., sector 1, București, 012382, România 

.................. 

valentina.voicu@icpa.ro, valentina.cotet@ugal.ro, vali_c76@yahoo.com 

Sexul F| Data naşterii 01/12/1976| Naţionalitatea Română| Starea civilă Căsătorită 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Octombrie 2020  

– Decembrie 2020 

Curs formare continuă (Certificat de absolvire) 

ʺFormatorʺ 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale 

▪ Dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților de comunicare; Dobândirea competențelor privind 

pregătirea stagiului de formare și pregătirea formării practice; privind realizarea activităților 

de formare; evaluarea participanților la formare; evaluarea programului/stagiului de formare. 

Noiembrie 2000  

– Decembrie 2008 

Doctor în agronomie 

în baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 3030 din 13.01.2009 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti 

▪ Domeniul fundamental: Ştiinţe Agricole şi Silvice 

▪ Domeniul: Agronomie 

▪ Titlul: Cercetări privind influenţa unor măsuri agrofitotehnice asupra solului şi producţiei la 

principalele culturi de câmp în condiţiile cernoziomului freatic umed slab salinizat şi slab 

alcalizat din zona Brăila 

Octombrie 2005  

– Iunie 2008 

Studii universitare (Diplomă de Licenţă – Licenţiat în Ştiinţe Economice) 

Facultatea de Finaţe şi Bănci Bucureşti, Specializarea Finaţe şi Bănci 

Universitatea Spiru Haret, Bucureşti 

▪ Economie politică, Matematici aplicate în economie, Matematici financiare şi actuariale, 

Contabilitate (baze şi proceduri), Management general, Dreptul afacerilor, Drept comunitar, 

Informatică de gestiune (baze, documente şi internet), Sociologie economică, Finanţe 

publice, Management financiar-bancar, Contabilitate financiară, Finanţele întreprinderii, 

Analiză economico-financFinanţe locale, Monedă şi politici monetare, Asigurări şi 

reasigurări, Limbaje şi baze de date, Modelarea deciziei financiar monetare, Creditare 

bancară, Practică de specialitate, Credit şi Bănci, Fiscalitate, Finanţe internaţionale, Buget 

şi trezorerie, Pieţe de capital şi burse de valori, Eficienţă economică, Audit şi control, Politici 

şi instituţii financiar-bancare europene, Negocieri şi uzanţe de protocol, Proiecte financiar-

bancare, Sisteme informatice financiar-bancare, Produse şi servicii bancare, Operaţiuni de 

plăţi şi compensări, Gestiunea portofoliului. 

Mai 2008 Curs postuniversitar de specializare (Diplomă) 

ʺEvaluarea şi expertiza terenurilor şi plantaţiilor pomicoleʺ 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, Facultatea de 

Horticultură, București 

▪ Managementul exploatațiilor pomicole; Expertiza resurselor climatice; Expertiza resurselor 

de teren; Expertiza resurselor de sol; Poluarea solului; Evaluarea influenței substratului 

mineralogic asupra indicatorilor de sol și teren; Expertiza plantațiilor de pomi și a 

infrastructurii; Legislație; Proiect pentru evaluarea şi expertiza terenurilor şi plantaţiilor 

pomicole. 

Specializare (Stagiu de documentare şi instruire) 

mailto:valentina.voicu@icpa.ro
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27 Octombrie  

– 05 Noiembrie 2007 

ʺMăsurători în domeniul proprietăţilor agrofizice ale soluluiʺ 

Universitatea Christian Albrechts Kiel, Germania 

▪ Măsurători în domeniul proprietăţilor agrofizice ale solului 

08 Octombrie  

– 30 Noiembrie 2007 

Specializare (Certificat de absolvire / Certificat European Xpert) 

ʺCertificare Europeană în Informaticăʺ Operator introducere, validare și prelucrare date 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Consiliul Naţional de Formare Profesională 

a Adulţilor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Asociația „EUROED” 

▪ Comunicarea la locul de muncă; Dezvoltarea profesională; Utilizarea calculatorului 

personal; Aplicarea normelor de tehnica securității muncii și de prevenire și stingere a 

incendiilor; Aplicarea procedurilor de calitate; Gestionarea suporturilor/ 

dispozitivelor de stocare a datelor; Organizarea activității proprii; Utilizarea echipamentelor 

periferice; Asigurarea securității datelor/documentelor; Introducerea și validarea datelor; 

Prelucrarea datelor; Transpunerea datelor pe suport. 

Decembrie 2006 Curs postuniversitar (Certificat de absolvire) 

ʺManagementul proiectelor în cercetarea agricolăʺ 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, Centrul de Pregătire 

şi Informare UMP-Makis 

▪ Programul european cadru: structură, priorități, mecanisme și proceduri de accesare a 

fondurilor; Alte programe europene de cercetare, instruire, extensie, transfer tehnologic și 

consultanță; Tipuri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare; Programe naționale de 

cercetare-dezvoltare-inovare PNCDI-1, CEEX, PNCDI-2 (2007-2013): structuri, priorități, 

mecanisme și proceduri de accesare a fondurilor de la bugetul de stat; Stabilirea 

parteneriatelor și elaborarea ofertelor de proiecte; asigurarea cofinanțării proiectelor (oferte 

tehnice și oferte financiare); Execuția și managementul proiectelor de cercetare; Idei 

originale în cercetarea agricolă, valorificarea rezultatelor și studii de caz. 

29 August  

– 7 Octombrie 2005 

Curs postuniversitar (Certificat de absolvire) 

ʺMonitorizarea şi Implementarea Directivei Nitraţilorʺ 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti 

▪ Metodologia de stabilire a zonelor vulnerabile la nitrați; Codul de bune practici agricole; 

Monitorizarea zonelor vulnerabile la poluarea cu nitrați; Planuri de fertilizare. 

8 Noiembrie  

– 9 Decembrie 2004 

Curs postuniversitar (Certificat de absolvire) 

ʺEvaluatori Funciariʺ 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti 

▪ Aprecierea prețului terenurilor agricole; Bonitarea terenurilor agricole; Problematica științei 

solului în România; Evaluarea producției agricole; Legislația evaluării terenurilor agricole. 

8 Octombrie  

– 24 Octombrie 2004 

Curs (Certificat) 

ʺDezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la 

finanțare - STARTʺ 

Guvernul României, Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 

▪ Aspecte legislative privind înființarea firmei; Managementul microîntreprinderilor; 

Management financiar; Marketing; Tehnici de negociere; Accesarea surselor de finanțare și 

modul de construire a suportului de finanțare pentru planul de afaceri; Planul de afaceri. 

19 Aprilie  

– 18 Mai 2004 

Specializare (Stagiu de documentare şi instruire) 

ʺFertigaţia pentru Îmbunătăţirea Producţiei şi Protecţia Mediuluiʺ 

Agenţia Internaţională de Energie Atomică, Viena, Institutul de Cercetări Agricole, Nicosia – 

Cipru 

▪ Fertigaţia pentru Îmbunătăţirea Producţiei şi Protecţia Mediului (RER/1/011) - stagiu de 

formare privind utilizarea îngrășămintelor, utilizarea de N-15 și fertirigare, în cadrul 

proiectului  IAEA’s TC. 

7 Octombrie  

– 15 Noiembrie 2002 

Curs (Diplomă - începători)  

ʺLimba Englezăʺ 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Total School Bucharest Educational Center 
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▪ Limba engleză – nivel începător 

August 2002 Specializare (Certificat - Stagiu de documentare şi instruire) 

ʺAgricultură Durabilăʺ 

Universitatea Aristotle, Thesaloniki – Grecia, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină 

Veterinară – Bucureşti 

▪ Stagiu de instruire/formare în domeniul agriculturii durabile și a fermelor ecologice la 

Universitatea Agricolă Thessaloniki și ferme ecologice din zona de nord a Greciei. Proiect 

finațat de Banca Mondială și Guvernul României ʺSisteme durabile de producție agricolă  ̋

(Director de proiect Prof. univ. dr. Roman Gheorghe Valentin). 

Octombrie 2000  

– Iunie 2002 

Curs postuniversitar (Diplomă de Master – M.Sc.) 

Master – Specializarea ʺAgricultură Durabilăʺ 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, Facultatea de 

Agricultură 

▪ Modelare și sistemică; Teoria cunoașterii. Teoria sistemelor; Tehnici de documentare; 

Metodică experimentală; Ecosisteme agricole; Ecofiziologie; Bilanțul substanțelor și 

energiei în sistemele de producție agricolă; Valorificarea reziduurilor în agricultură; Rotația 

culturilor în agricultura durabilă; Principii de menținere a fertilității solurilor; Controlul 

bolilor și dăunătorilor în agricultura durabilă; Creșterea animalelor în agricultura durabilă; 

Analiza funcționării exploatației agricole; Itinerare fitotehnice și sisteme de agricultură; 

Metode de diagnoză culturală; Eficiența economică în sisteme de agricultură; Principii de 

dezvoltare durabilă a comunităților rurale; Controlul buruienilor în agricultura durabilă; 

Informatică; Limba engleză. 

Octombrie 1995  

– Iunie 2000 

Studii universitare (Diplomă de Inginer Diplomat) 

Specializarea ʺPedologie - Agrochimieʺ 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, Facultatea de 

Agricultură 

▪ Matematică și statistică; Chimie; Biofizică și agrometeorologică; Biochimie; Botanică; 

Motoare și tractoare; Topografie și desen tehnic; Informatică; Pedologie; Microbiologie; 

Mașini agricole; Economie rurală; Economie politică; Fiziologie; Genetică; Agrotehnică și 

herbologie; Agrochimie; Geologie și geomorfologie; Entomologie și fitopatologie; Geneya 

și morfologia solului; Horticultură; Fizica solului; Chimia și mineralogia solului; Controlul 

stării de fertilitate a solului; Hidrologie și hidrogeologie; Eroziunea solului; Chimizarea 

agriculturii și poluarea mediului ambiant; Irigații și desecări; Sistematizarea și caracterizarea 

solurilor României; Fitotehnie, pășuni și fânețe; Zootehnie și alimentația animalelor; 

Cartarea agrochimică și întocmirea planurilor de fertilizare; Contabilitate; Biologia solului; 

Clasificarea și geografia solurilor lumii; Management; Tehnică experimentală; Organizarea 

și amenajarea teritoriului; Cartarea pedologică și evaluarea teritoriului; Pedologie 

ameliorativă; Chimizarea agriculturii și calitatea recoltei; Practică de specialitate. 

Octombrie 1996  

– Iulie 1999 

Curs universitar (Certificat de absolvire) 

ʺPregătirea Personalului Didacticʺ 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti 

▪ Psihologie școlară; Pedagogie școlară; Metodica predării; Practică pedagogică. 

Septembrie 1991  

– Iunie 1995 

Cursuri liceale (Diplomă Bacalaureat) 

Atestat în meseria de ʺAgent Protecţia Plantelorʺ 

Grup Şcolar Agricol – Brăila 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  
 

Mai 2017 

 – prezent 

Cercetător Ştiinţific I 

în baza Ordinului Ministrului Cercetării şi Inovării, nr. 216 din 20.04.2017 

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului 

– ICPA Bucureşti, Bd. Mărăşti, nr. 61, sector 1, 011464, Bucureşti, http://www.icpa.ro/ 

- Elaborarea şi aplicarea propunerilor de proiecte/contracte în cadrul planului naţional de CD 

şi coordonarea activității întregii echipe de cercetare pe durata derulării proiectelor; 

- Efectuarea activităţii de cercetare şi coordonarea echipei de lucru în teren şi laborator;  

- Valorificarea rezultatelor prin elaborare de: rapoarte de cercetare, instrucţiuni şi metodologii 

http://www.icpa.ro/
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de lucru şi cercetare pentru laborator şi teren, studii şi tehnologii destinate agriculturii şi 

protecţiei mediului înconjurător;  

- Diseminarea rezultatelor studiilor şi cercetărilor efectuate, prin publicaţii de specialitate şi 

popularizare, prin susţinere de comunicări ştiinţifice şi de popularizare la diferite întruniri, 

simpozioane şi  conferinţe organizate pe plan naţional şi internaţional; 

- Asigurarea activității de consultanţă ştiinţifică şi asistenţă tehnică de specialitate, cât şi de 

instruire; 

- Coordonarea și respectarea limitelor de competenţă, privind derularea activităţilor financiare 

în cadrul contractelor/proiectelor de cercetare în perioada derulării lor; 

- Participarea activă în domeniul de competenţă, atât la elaborarea planurilor şi strategiilor 

privind dezvoltarea cercetării ştiinţifice, cât şi a celor de transfer tehnologic către potenţiali 

utilizatori în scopul promovării agriculturii, a protecţiei mediului şi a dezvoltării mediului 

rural; 

- Identificarea potenţialilor parteneri pentru contracte/proiecte de cercetare; Identificarea 

potenţialelor surse de finanţare internă, şi de asemenea, explorarea tuturor  posibilităților 

pentru obţinerea de surse externe de finanţare;Identificarea potenţialilor beneficiari ai 

serviciilor oferite de către institut. 

Cercetare – Dezvoltare 

Noiembrie 2015  

– prezent 

Secretar Științific 

în baza Deciziei INCDPAPM – ICPA București, nr. 154 din 15.10.2015 

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului 

– ICPA Bucureşti, Bd. Mărăşti, nr. 61, sector 1, 011464, Bucureşti, http://www.icpa.ro/ 

- Îndrumarea şi coordonarea activității de cercetare ştiinţifică a institutului;  

- Monitorizarea pe parcursul anului a modului de realizare a sarcinilor ce decurg din 

programele de cercetare şi prezentarea de propuneri de remediere a eventualelor deficienţe;  

- Participarea la stabilirea indicatorilor tehnico-economici care să asigure realizarea 

programelor aprobate şi urmăreşte realizarea acestora la termenele stabilite prin plan;  

- Controlul şi avizarea contractele de cercetare ştiinţifică și economice care se derulează în 

cadrul institutului; 

- Organizarea, îndrumarea şi controlul activității de informare-documentare, a publicaţiilor şi 

a schimbul de publicaţii; Organizarea de manifestări ştiinţifice cu participarea specialiştilor 

din ţară şi străinătate. 

Cercetare - Dezvoltare 

Noiembrie 2014  

– prezent 

Manager Marketing 

obţinută în baza Deciziei INCDPAPM – ICPA București, nr. 179 din 14.11.2014 

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului 

– ICPA Bucureşti, Bd. Mărăşti, nr. 61, sector 1, 011464, Bucureşti,http://www.icpa.ro/ 

- Activități specifice domeniului. 

Cercetare – Dezvoltare 

Octombrie 2013  

– prezent 
Conferenţiar universitar 

 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Str. Domnească, nr. 47, 800008, Galaţi, 

http://www.ugal.ro/ 

Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila, Str. Călăraşilor, nr. 29, 810017, Brăila, 

http://www.fib.ugal.ro/ 

Activitate didactică - Pregătirea și susținerea cursurilor și lucrărilor practice la 

disciplinele de Pedologie și Agrochimie pentru studenții de la specializarea Agricultură 

din cadrul Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila.  

Activitate de cercetare în domeniul Agronomie. 

Învăţământ universitar 

Octombrie 2011  

– Aprilie 2017 

Cercetător Ştiinţific II 

în baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, nr. 5295 din 

07.09.2011 

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului 

http://www.icpa.ro/
http://www.icpa.ro/
http://www.ugal.ro/
http://www.fib.ugal.ro/
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– ICPA Bucureşti, Bd. Mărăşti, nr. 61, sector 1, 011464, Bucureşti,http://www.icpa.ro/ 

- Elaborarea şi aplicarea propunerilor de proiecte/contracte în cadrul planului naţional de CD 

şi coordonarea activității întregii echipe de cercetare pe durata derulării proiectelor; 

- Efectuarea activităţii de cercetare şi coordonează echipa de lucru în laborator şi teren;  

- Valorificarea rezultatelor prin elaborare de: rapoarte de cercetare, instrucţiuni şi metodologii 

de lucru şi cercetare pentru laborator şi teren, studii şi tehnologii destinate agriculturii şi 

protecţiei mediului înconjurător;  

- Diseminarea rezultatelor studiilor şi cercetărilor efectuate, prin publicaţii de specialitate şi 

popularizare, prin susţinere de comunicări ştiinţifice şi de popularizare la diferite întruniri, 

simpozioane şi  conferinţe organizate pe plan naţional şi internaţional; 

- Asigurarea activității de consultanţă ştiinţifică şi asistenţă tehnică de specialitate; 

- Coordonarea şi respectarea limitelor de competenţă, derularea activităţilor financiare în 

cadrul contractelor/proiectelor de cercetare în perioada derulării lor; 

- Participarea activă în domeniul de competenţă, atât la elaborarea planurilor şi strategiilor 

privind dezvoltarea cercetării ştiinţifice, cât şi a celor de transfer tehnologic către potenţiali 

utilizatori în scopul promovării agriculturii, a protecţiei mediului şi a dezvoltării mediului 

rural; 

- Identifică potenţiali parteneri pentru contracte/proiecte de cercetare. 

Cercetare - Dezvoltare 

Noiembrie 2006  

– Septembrie 2011 
Cercetător Ştiinţific III 

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului 

– ICPA Bucureşti, Bd. Mărăşti, nr. 61, sector 1, 011464, Bucureşti,http://www.icpa.ro/ 

- Director proiect PN-RU-PD; 

- Participare la proiecte P-C Excelenţă și PNCDI II în calitate de membru în echipă; 

- Cercetări privind solurile sărăturate; 

- Creare baze de date, 

- Participare la stagii de instruire în străinătate;  

- Elaborare lucrări ştiinţifice. 

Cercetare - Dezvoltare 

Iunie 2003  

– Octombrie 2006 
Cercetător Ştiinţific 

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului 

– ICPA Bucureşti, Bd. Mărăşti, nr. 61, sector 1, 011464, Bucureşti,http://www.icpa.ro/ 

- Participare la proiecte P-C Excelenţă și PNCDI în calitate de membru în echipă; 

- Cercetări privind solurile sărăturate; 

- Creare de baze de date; 

- Participare la burse de studiu, cursuri de specializare şi stagii de instruire în străinătate. 

Cercetare - Dezvoltare 

Iunie 2001  

– Mai 2003 
Asistent Cercetare 

 Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie Bucureşti, Bd. Mărăşti, nr. 61, sector 1, 

011464, Bucureşti,http://www.icpa.ro/ 

- Conducere proiect GRANT în calitate de director de proiect;  

- Documentare şi aprofundarea cunoştinţelor în domeniul solurilor sărăturate;  

- Participare la proiecte PNCDI;  

- Participare la burse de studiu;  

- Acomodarea cu Arc View, ARC/INFO şi Corel Photo Paint. 

Cercetare - Dezvoltare 

Octombrie 2000  

– Mai 2001 
Asistent Cercetare Stagiar 

 Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie Bucureşti, Bd. Mărăşti, nr. 61, sector 1, 

011464, Bucureşti,http://www.icpa.ro/ 

- Documentare în geneză, fizica solului şisolurile sărăturate; 

- Participare la proiecte de cercetare. 

Cercetare - Dezvoltare 

http://www.icpa.ro/
http://www.icpa.ro/
http://www.icpa.ro/
http://www.icpa.ro/
http://www.icpa.ro/
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INFORMAȚII DESPRE PROIECTELE DE CERCETARE-DEZVOLTARE COORDONATE ÎN CALITATE DE 

DIRECTOR/RESPONSABILPROIECT 
  

Activitatea de cercetare se reflectă prin participarea la 74 de proiecte, din care: în calitate de director/responsabil 

proiect – 4, în calitate de colaborator/membru – 70, din care, 5 proiecte internaţionale și 65 proiecte naţionale. 

Proiecte relevante: 

1. Program cadru 5 - EVK2-CT-2000-0061, „Assessing Climate Change Effects on Land use and Ecosystems – 

from regional Analysis to the European Scale” (ACCELERATES) – membru. 

2. Program cadru 5 - EVK1-CT-2000-0082, „Multi-sectorial, integrated and operational decission support system 

for sustainable use of water resources at the catchment scale” (MULINO) – membru. 

3. FP 6 - „Environmental Assesment of Soil for Monitoring” (ENVASSO) – membru. 

4. AGRAL/Proiect 78, „Sistem suport pentru prognoza recoltelor şi gestiunea durabilă a resurselor pedo-

hidrologice în unităţile teritoriale compatibile cu metodologiile UE” – membru. 

5. AGRAL/Proiect 83, „Componente ale sistemelor tehnologice agricole de cultură a plantelor pentru conservarea 

solului şi apei” – membru. 

6. AGRAL/Proiect 103, „Tehnologii eficiente economic şi ecologic pentru reabilitarea solurilor degradate” – 

membru. 

7. AGRAL/Proiect 116, „Microzonarea pe teritoriul agricol al României a claselor de bonitare şi a proceselor de 

degradare a solului şi de deşertificare” – membru. 

8. PNCDI - CEEX AGRAL/Proiect 23, „Evaluarea şi prognoza evoluţiei potenţialului agroecologic al terenurilor 

din Câmpia Română şi Dobrogea în vederea conservării şi managementului durabil al resurselor de sol şi apă” 

– membru. 

9. PNCDI - CEEX RELANSIN-AMCSIT/Proiect 75-8, „Sistem de management şi control integrat a resurselor 

de apă şi sol, conform conceptului dezvoltării durabile aplicat la nivel european” – membru. 

10. PNCDI - CEEX MENER/Proiect 615, „Instrumente, Ghiduri şi Indicatori pentru integrarea aspectelor de mediu 

în politicile agricole, de gestiune a apei în mediul rural şi forestier: de la abordările top-down la implicarea 

comunităţilor locale” – membru. 

11. PNCDI - CEEX MENER/Proiect 728, „Cercetări privind utilizarea eficientă a apei de irigat, prin lucrări de 

nivelare executate cu utilaje terasiere bazate pe comandă laser şi acţionare electrohidraulică a organelor de 

lucru” – membru. 

12. PNCDI II/Proiect 31-091, „Prognoza pierderilor de sol de uz agricol prin eroziune şi alunecări de teren, în 

scopul elaborării unor soluţii de prevenire sau/şi de remediere” – membru. 

13. Programul NUCLEU/PN 09-28.01.01, „Evaluarea riscului de degradare prin eroziune şi salinizare a solurilor 

şi terenurilor din zona expusă deşertificării din partea de sud a României pe baza metodologiei europene privind 

stabilirea zonele de risc (regiunile) RAMSOIL - Risk Assessment Methodologies for Soil Threats” – membru. 

14. Programul NUCLEU/PN 09-28.06.01, „Bază de date agrofizice orientată pentru aplicaţii hidropedologice” – 

membru. 

15. PN-II-RU/PD 244, „Evoluţia solurilor cu risc la salinizare în condiţiile climatice actuale şi rolul fertilizării în 

creşterea rezistenţei plantelor la salinitate” – director de proiect. 

16. ADER 2020/ADER 111, „Sistem de indicatori geo-referenţiali la diferite scări spaţiale şi temporale pentru 

evaluarea vulnerabilităţii şi măsurile de adaptare ale agroecosistemelor faţă de schimbările globale” – membru. 

 

INFORMAȚII DESPRE RECUNOAȘTEREA CONTRIBUȚIILOR ȘTIINȚIFICE  

Publicaţii Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 8 cărți și peste 100 de lucrări: 

▪ 8 cărți, din care: 3 în calitate de prim autor și 5 în calitate de co-autor, din care: 3 în 

calitate de editor/coordonator; 

▪ 15 lucrări ISI (din care 7 în reviste cotate ISI; la 7 lucrări (din care 5 ISI cotate) autor 

principal/corespondent); 

▪ 46 de lucrări BDI (din care 22 în calitate de prim autor sau autor corespondent); 

▪ 20 de lucrări în volumele unor manifestări ştiinţifice (din care 11 volumele unor 

manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute, organizate în ţară şi străinătate, din 
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care 7 în calitate de prim autor; și 9 în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale 

din care 1 în calitate de prim autor); 

▪ 22 de lucrări, din care 3 în calitate de prim autor ca lucrări prezentate la diferite 

simpozioane și conferințe naționale și internaționale. 

Premii O parte din rezultatele cercetărilor au fost premiate astfel: 1 premiu acordat de ASAS, 3 

premii internaționale și 3 premii naționale. 

2017 – Medalia de argint și Diploma of Silver Medal, acordată de European Exhibition of 

Creativity and Inovation and Technical – Stintifical, Artistic and Literary Book Salon 

pentru cartea cu titlul „Sărurile solubile din depozitele de suprafaţă, ape şi soluri pe 

teritoriul României”, autori: Valentina Voicu, Lucia Vlad, N. Florea. 

2017 - Diploma of Excellence, acordată de European Exhibition of Creativity and Inovation 

and Technical – Stintifical, Artistic and Literary Book Salon pentru cartea cu titlul „Studiu 

privind caracterizarea pedoclimatică pentru microzonele cu risc crescut la atacul de 

Fusarium sp. la grâu”, autori: Daniela Dana, Valentina Voicu, I. Seceleanu. 

2011 - Premiul Ion M. Gheorghiu (2010) – acordată de Academia de Științe Agricole și Silvice 

„Gheorghe Ionescu-Șișești”, pentru cartea cu titlul „Cercetări privind ameliorarea 

solurilor sărăturate din Câmpia Brăilei”, autori: Valentina Coteţ, M. Dumitru, N. Florea. 

2009 - Diplomă Menţiune de onoare, acordată de Balkan Environmental Association, Grecia 

– B.En.A. şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România, pentru contribuţia 

la secţiunea de postere pentru lucrarea cu titlul „Preliminary data concerning the 

characterisation of mineral nutrition status of winter wheat plants to Livada SCDA and 

Tg. Mures SCDB”, Coteţ Valentina, Daniela Dana, la Conferinţa Internaţională 

„Management and Sustainable Protection of Environment”, 6 – 7 mai 2009, Alba Iulia, 

România. 

2006 - Diplomă Medalia Jubiliară „100 de ani de Ştiinţa Solului în România” 1906-2006, 

pentru contribuţiile aduse la cunoaşterea, protecţia, conservarea şi valorificarea resurselor 

de sol ale României, acordată de Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului şi 

INCDPAPM-ICPA Bucureşti, august 2006. 

2000 - Premiul II, acordat pentru lucrarea cu titlul „Cercetări privind degradarea solurilor 

sărăturate sub influenţa activităţii antropice în câmpul experimental Cireşu, judeţul Brăila 

şi măsuri de ameliorare”, autor: Coteţ Valentina, prezentată la Sesiunea Ştiinţifică a 

Cadrelor Didactice şi a Studenţilor, USAMV – Bucureşti, Facultatea de Agricultură, 25 

– 26 mai 2000. 

1998 - Premiul Colaborator Poster, acordat pentru lucrarea cu titlul „Aspecte 

micromorfologice ale unui sol modificat antropic în zona Sâmbureşti, judeţul Vâlcea”, 

autori: Răducu Daniela, S. Udrescu, Gh. Condei, C-tin. Cimpoacă, L. Ilie, Valentina 

Coteţ, prezentată la Sesiunea Ştiinţifică a Cadrelor Didactice şi a Studenţilor, USAMV – 

Bucureşti, Facultatea de Agricultură, 28 – 29 mai 1998. 

Membru în academii, 

organizaţii, asociaţii 

profesionale de 

prestigiu, naţionale şi 

internaţionale 

Membru academii – Naţionale 

2018 – prezent, Membru asociat al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu -

Șișești” 

Conducere asociaţii profesionale – Internaţionale 

2009 – prezent, Reprezentantul României – Membru în „European Soil Bureau Network” 

Conducere asociaţii profesionale – Naţionale 

2015 – 2018, Președinte Executiv al Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului 

2014 – prezent, Președinte – Comisia de Cenzori al Asociaţiei Filiala Naţională Română CIEC 

2014 – prezent,Secretar Științific – Centrul de Cercetare și Consultanță pentru Agricultură și 

Mediu – LUNCA 

2012 – 2015, Membru – Consiliul de Conducere al Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa 

Solului 

2012 – 2015, Secretar – Biroul Consiliului de Conducere al Societăţii Naţionale Române pentru 

Ştiinţa Solului 

2009 – 2012, Membru – Consiliul de Conducere al Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa 

Solului  



  VOICU Valentina 

 © UniuneaEuropeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 8 / 10 

2009 – 2012, Secretar – Biroul Consiliului de Conducere al Societăţii Naţionale Române pentru 

Ştiinţa Solului 

2006 – 2009, Membru – Comisia de Cenzori a Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului 

2003 – 2006, Membru – Comisia de Cenzori a Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului 

Membru asociaţii profesionale internaţionale 

2009 – prezent, Membru al Asociaţiei de Mediu din Balcani (B.En.A) 

2006 – prezent, Membru al Societăţii Europene pentru Conservarea solului (ESSC) 

2000 – prezent, Membru al Uniunii Internaţionale a Ştiinţelor Solului (IUSS) 

Membru asociaţii profesionale naţionale 

2008 – prezent, Membru al Asociaţiei Filiala Naţională Română CIEC 

2000 – prezent, Membru al Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului (SNRSS) 

Consilii şi organizaţii 

în domeniul educaţiei 

şi cercetării 

Naţionale 

2016 – prezent, Membru al Comisiei de Atestare a persoanelor fizice și juridice care își manifestă 

intenția de a efectua studii privind calitatea solului, în conformitate cu Ordinul nr. 

966 din 8 noiembrie 2016 

2015 – prezent, Membru al Registrului angajatorilor din domeniul Științelor Inginerești – 

ARACIS, cu privire la certificarea EUR-ACE 

Membru în colectivele 

de redacţie sau 

comitete ştiinţifice al 

revistelor şi 

manifestărilor 

ştiinţifice 

Membru al Comitetului Științific al Sesiunii de Comunicări ale Cercurilor Științifice Studențești 

- SCCSS19, Brăila, România, 23 – 24 mai 2019.  

Organizator: Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila din cadrul Universității „Dunărea de 

Jos” din Galați. 

Membru al Comitetului Științific al Sesiunii de Comunicări ale Cercurilor Științifice Studențești 

- SCCSS18, Brăila, România, 24 – 25 mai 2018.  

Organizator: Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila din cadrul Universității „Dunărea de 

Jos” din Galați. 

Membru al Comitetului Științific al International Soil Science Congress on “Environment and 

Soil Resources Conservation”, 17 – 19 octombrie 2018, Almaty, Kazakhstan. 

Organizator: Soil Science Society of Kazakhstan și Federation of Eurasian Soil Science Societies 

Membru de onoare în comitetul de redacţie al Eurasian Journal of Soil Science, revistă a 

Federation of  Eurasian Soil Science Societies, 2017 – prezent 

Membru al Comitetului Științific al Sesiunii de Comunicări ale Cercurilor Științifice Studențești 

- SCCSS17, Brăila, România, 25 – 26 mai 2017.  

Organizator: Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila din cadrul Universității „Dunărea de 

Jos” din Galați. 

Membru al Comitetului Științific al Sesiunii de Comunicări ale Cercurilor Științifice Studențești 

- SCCSS16, Brăila, România, 26 – 27 mai 2016.  

Organizator: Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila din cadrul Universității „Dunărea de 

Jos” din Galați. 

Membru al Comitetului Științific Internațional al International Conference of the European 

Society for Soil Conservation (ESSC) “Soils: our common future”, Cluj-Napoca, 

România, 15 – 18 iunie 2016.  

Organizator: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, USAMV Cluj-Napoca, OSPA Cluj-

Napoca. 

Membru al Comitetului Științific al Sesiunii de Comunicări ale Cercurilor Științifice Studențești 

- SCCSS15, Brăila, România, 28 – 29 mai 2015.  

Organizator: Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila din cadrul Universității „Dunărea de 

Jos” din Galați. 

Membru al Comitetului executiv de organizare al Conferinţei Naţionale pentru Ştiinţa Solului, 

“Banatul Istoric: Sol, Agricultură, Tradiţii (judeţele: Timiş, Arad, Caraş-Severin (RO), 

Csongrad (HU), Pancevo (RS))”, Timișoara, 23 – 29 august 2015.  

Organizator: Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului. 

Membru al Comitetului de redacție al Revistei Știința Solului, Revistă a: Societății Naţionale 

Române pentru Ştiinţa Solului, 2014 – prezent 
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Secretar al Comitetului de redacție al Revistei Știința Solului, Revistă a: Societății Naţionale 

Române pentru Ştiinţa Solului, 2013 – prezent 

Membru al Comitetului executiv de organizare al Conferinţei Naţionale pentru Ştiinţa Solului, 

“Starea de calitate a resurselor de sol şi protecţia mediului în Oltenia (judeţele: Dolj, 

Gorj, Mehedinţi)”, Craiova, 29 august – 1 septembrie 2012. 

Organizator: Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului. 

Membru al Comitetului Științific al celui de al 4-lea Congres Internațional al European 

Confederation of Soil Science Societies (ECSSS), EUROSOIL 2012, Soil Science for 

the Benefit of Mankind and Environment, Bari, Italia, 2 – 6 iulie 2012. 

Organizator: European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS), Ministero de lle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Società Italiana de lla Scienza del Suolo 

(SISS), University of Bari “Aldo Moro”, Italy 

Membru al Comitetului executiv de organizare al Conferinţei Naţionale pentru Ştiinţa Solului, 

“Evaluarea şi utilizarea resurselor de sol, protecţia mediului şi dezvoltarea rurală în 

regiunea de nord-est a României”, Iaşi, 23 – 29 august 2009. 

Organizator: Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului. 

Membru al Comitetului executiv de organizare al Conferinţei Naţionale pentru Ştiinţa Solului, 

“100 de ani de ştiinţa solului în România” – “Managementul şi utilizarea resurselor 

de sol, protecţia mediului şi dezvoltarea rurală din central şi nord-vestul României”, 

Cluj-Napoca, 20 – 26 august 2006. 

Organizator: Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului 

Experienţă de 

management 
Conducere 

2015 – prezent, Secretar Științific – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, 

Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București, conform Deciziei nr. 

157/15.10.2015 

 

COMPETENΤE 

PERSONALE  

Limba maternă Limba română 

  

Alte limbi străine 

cunoscute 
ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Limba engleză A2 A2 B1 A2 A2 

 Diplomă de absolvire a cursului de formare eliberată de Total School Bucharest Educational 

Center. Nivel începător. 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator 

experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de 

comunicare  
▪ comunicare și lucru în echipă; 

▪ adaptabilitate la diverse medii socio-culturale, flexibilitate la schimbare, asumare riscuri; 

▪ evaluare competenţe profesionale colaboratori/cursanţi. 

Competenţe 

organizaţionale/ 

manageriale  

▪ aptitudini organizatorice/manageriale în activitatea de cercetare/învățământ şi gestionarea 

fondurilor, dobândite la locul de muncă, atât în calitate de membru în echipa de lucru, de 

director /responsabil de proiect, cât şi secretar științific. 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesareainfor

maţiei 
Comunicare 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea de 

probleme 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

independent 

Niveluri: Utilizatorelementar  -  Utilizator independent  -  Utilizatorexperimentat 

Competențeledigitale - Grilă de auto-evaluare 

Diplomă de absolvire a cursuluiʺCertificare Europeană în Informaticăʺ, eliberată deMinisterul 

Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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16.04.2021 

 

Semnătura 

 

 

▪ programe Office (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări, baze de date), Arc 

View, Arc Info. 

Alte competenţe  ▪ operativitate, precizie, meticulozitate, acuratețe în executarea lucrărilor, inițiativă, punctualitate 

în activitatea desfășurată. 

Permis de conducere  ▪ AM, B1, B și Tr 


