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INFORMAŢII PERSONALE VELICHI EUGEN 
[Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.] 

  

 G – ral Eremia Grigorescu, nr 25, Brăila, -, Romania 

  -   0723/984918      

 eugen_velichi@zahoo.com 

- 

-  

masculin| 18/06/1967   română 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.] 

                     apr. 2015-prezent       Înlocuitor Coordonator  

                                                             Oficiul Fitosanitar Județean Brăila – Autoritatea Națională Fitosanitară 
                                                             Activitate de carantină fitosanitară (monitorizări organisme de carantină, control loturi semincere pt.         

org. de carantină 
                                                               Efectuarea de sondaje, cu privire la dinamica aparitei  şi evoluţiei atacurilor unor boli şi dăunători, în   

judeţul Brăila. 
                                                                Emiterea buletinelor de avertizare, pentru aplicarea măsurilor de combatere, în judetul Brăila 

                                                                Responsabil situatii de urgenta privitoare la invazii agenti de daunare culturii agricole – activitate   
                                                               coordonată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 

 

 iunie 2006 – apr. 2015 Consilier Superior 

Directia Agricolă – Unitatea Fitosanitară 

Efectuarea de sondaje, cu privire la dinamica aparitei  şi evoluţiei atacurilor unor boli şi dăunători, în 
judeţul Brăila. 
Emiterea buletinelor de avertizare, pentru aplicarea măsurilor de combatere, în judetul Brăila 
Controlul eficienţei tratamentelor fitosanitare 
Responsabil situatii de urgenta privitoare la invazii agenti de daunare culturii agricole – activitate 
coordonată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila. 
Protecţia Plantelor 

 aug 2004 – iunie 2006 Consilier Principal 

Directia Agricolă – Compartiment Inspectii  - Inspectia de Stat cu privire la Controlul  Tehnic al Producerii şii 
Valorificării Legumelor şi Fructelor (I.S.C.T.P.V..L.F). 

Efectuarea controlului cu privire la producerea şi comercializarea legumelor şi fructelor, conform legislaţiei în vigoare 
în judeţul Brăila 

Culturi de legume şi livezi din judetul Brăila 

febr. 2007 – prezent  Sef lucrari dr 

Universitatea ,,Dunărea de Jos,, Galaţi Facultatea de Inginerie Brăila 

Temnica experimentală curs şi laborator 
Ameliorarea  Plantelor  curs şi laborator 
Fitopatologie curs şi laborator 
Entomologie curs şi laborator 

oct. 2001 – feb. 2007  Asistent drd. (cadru didactic asociat) 

Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu,, Brăila 

Tehnolgii Horticole  (notiuni generale de legumicultură, pomicultură şi viticultură) curs şi seminar 
Ecologie seminar 

dec. 2001 – aug. 2004  Cercetător Principal Gr. III 

Institutul pentru Cercetare Dezvoltare Legume – Flori Vidra, instituţie aflată sub coordonarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice  

Tematică de cercetare Protecţia Plantelor (Fitopatologie) la: 
- mana cucurbitaceelor (castraveţi, pepeni galbeni) 
- mana tomatelor, bacteriozele tomatelor 
- ofiliri fuzariene la tomate, ardei, vinete 
- ofilirea verticiliană la cucurbitacee, (castraveţi, pepeni galbeni şi verzi), tomate, ardei, vinete. 
- testare eficacitate fungicide la castraveţi şi tomate 

ian. 1996 – nov. 2001 Cercetător Ştiinţific 

S.C. Sembra S.A.  Brăila – Sector de Cercetare (fostă Staţiune de Cercetare şi producere de Legume – S.C.P.L.) 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]  

 

COMPETENΤE PERSONALE 
  

[Ştergeţi câmpurile necompletate.]  

 

Tematică de cercetare Genetică / Ameliorare şi Producere de sămânţă la  specii legumicole 
             -culturi comparative de orientare (C.C.O) cu hibrizi de tomate timpurii şi linii de tomate vară – toamnă 
             -selecţie conservatvă şi producere de sămânţă la:  tomate -soiul Pavio , vinete soiul Pana – Corbului, pepeni     

galbeni – soiul Titus, ridichi de lună soiul Feuer Kügel, varză de toamnă soiul – Licurişca, fasole de grădină 
soiurile: Aureliia, Elena şi Oxy - Amidor 

Tematică de cercetare  Protecţia Plantelor (Fitopatologie) la: 
             -mana cucurbitaceelor (castraveţi).  
             -mana tomatelor, bacteriozele tomatelor 
             -ofiliri fuzariene la pepeni galbeni şi verzi, ardei, vinete 
             -putregai cenuşiu la fasole 
 
 
 

1987 - 1991  Inginer  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea de Ştiinţe Agricole ,,Ion Ionescu de la Brad,, Iaşi  

▪ Botanică, Biochimie, Fiziologie vegetală, Fitopatologie, Entomologie,Genetică, Pedologie, Fitotehnie, 
Legumicultură, Viticultură şi Pomicultură, - abilităţi acumulate: analiza, în cele mai mici detalii, a vieţii 
speciilor vegetale, cultivate şi spontane, anuale şi perene, şi a agenţilor de dăunare (patogeni, 
dăunători), care influenţează dezvoltarea acestor specii. 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

franceză A 1/2 B1/2 A1/2 A1/2  A1/2  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare   

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de agent de vânzări (produse 
,,Plafar,,). 



   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

 

ANEXE 
  

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Inspecţii în domeniul fitosanitar, dobânde la Direcţia Agricolă Brăila – Unitatea Fitosanitară 

Competenţe informatice   

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Alte competenţe  Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost 
acestea dobândite. De exemplu: 

▪ Şofer profesionist - Certificat de Pregătire Profesională a Conducătorilor Auto eliberat de ARR (Driver 
Qualification Card)–aug.2010. 

Permis de conducere  Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. 

▪ B, C+E 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

AfilierI 

Referinţe 

Mentionaţi publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, seminarele, distincţiile, afilierile şi 
referinţele pe care le consideraţi relevante. 

Premiul Consiliului de Conducere al Societăţii Române a Horticultorilor din România (SRH), obţinut cu 
ocazia Congresului Centenar al SRH (1913 – 2013), pentru lucrarea Fitopatologie generală şi 
specială, publicată în 2012 (unic autor). 

,- 

Vicepresedinte al Filialei Județene Brăila a Societăţii Române a Horticultorilor din România (SRH) 

Înscris, pentru întreaga activitate de cercetare şi didactică în domeniul horticol, în ,,Cartea de Aur,, a 
Slujitorilor Horticulturii Româneşti (pg. 690), Editura Agricola, 2013, lucrare editată cu ocazia 
Congresului Centenar al SRH (1913 – 2013), desfaşurat la ASAS-Bucureşti la data de 29 – oct. 2013.  

 Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:  

 
 

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 

▪ recomandări de la locul de muncă; 

▪ publicaţii sau cercetări.  


