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Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 
 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CICHI  DANIELA  DOLORIS  

Adresă(e) Nr.96, Bl.S3, Bld. Decebal, cod poştal 200621, Craiova, România 

Telefon(oane) +40 251 414541 Mobil:  

Fax(uri) +40 251 414541 

E-mail(uri) danielacichi@yahoo.com 
 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 31.08.1969 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă actual / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură / 
 Educație, cercetare, formare profesională 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 1.10.2007- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultura, str. A.I. Cuza nr 13, Craiova, Dolj, 
cod postal 200585, Romania 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati didactice şi de cercetare  - Ampelografie; Conceptul de terroir în viticultura; 
Climatologie și ecofiziologie viticolă; Norme de calitate și valorificare a produselor 
horticole, Didactica specialităţii (din 2010). 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educatie- Învăţământ superior, cercetare, formare profesionala 

Perioada  2012- 2016  
                                                                                               

Funcţia sau postul ocupat Prodecan cercetare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultură și Horticultură/Facultatea de 
Horticultura, str. A.I. Cuza nr 13, Craiova, Dolj, cod postal 200585, Romania 
 

mailto:danielacichi@yahoo.com
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigurarea conducerii operative a activităţilor Facultăţii conform fişei postului 

Perioada  2008- 2012 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan probleme studențești și administrative 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigurarea conducerii operative a activităţilor Facultăţii conform fişei postului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultura, str. A.I. Cuza nr 13, Craiova, Dolj, 
cod postal 200585, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educatie - Învăţământ superior, cercetare, formare profesionala 

Perioada 1994-2007 

Funcţia sau postul ocupat Preparator, Asistent, Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati didactice şi de cercetare in domeniul Horticultura (Ampelografie, Viticultura, 
Viticultură ecologică) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultura, str. A.I. Cuza nr 13, Craiova, Dolj, 
cod postal 200585, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educatie- Învăţământ superior, cercetare, 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1997-2005  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor in domeniul Horticultura, seria C, nr. 0010139/2005 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Viticultură, Ampelografie, Biochimie şi Fiziologie vegetală, Climatologie viticolă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultura 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Instituţie de învăţământ superior - Doctorat 

Perioada 1988-1993 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer în profilul Agricol, specializarea Horticultură, seria L, nr. 12348 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline fundamentale şi de specialitate în domeniul Inginerie –profil Agricol/ 
Horticultură; discipline specifice pentru pregătirea personalului didactic  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultura 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 / CNC 8  

Specializări și calificări Noiembrie 1993, Certificat de absolvire a Seminarului-  Formation des  gestionnaires a 
l´économie de marché, Institutul de cooperare cu Europa de Est, I.N.R.A. Montpellier 
                                                                                            

ianuarie - aprilie 1996, Atestat de documentare şi pregătire în domeniul -  Gestiunea 
economică şi protecţia mediului în filiere horticole şi viticole, E.N.S.A. Dijon, Bourgogne, 
Franţa 
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1 octombrie  - 30 noiembrie 2000, Atestat de documentare şi specializare în domeniul 
Climatologiei aplicate în viticultură, Universitatea Bourgogne, C.N.R.C.S. (Centrul 
Naţional  de Cercetări pentru Climatologie), Franţa 

- martie - aprilie 2002, Atestat de documentare şi specializare în domeniile Ampelologie, 
Ecologia şi fiziologia viţei de vie, Universitatea Bourgogne, Institut Universitaire de la 
Vigne et du Vin ``Jules Guyot``, Dijon, Franţa 
 

 -  Septembrie 2011,  Certificat Nr. 274/ 20 .09.2011, Evaluatori externi în domeniul calităţii     
în învăţământul superior ARACIS 
Training-ul de Formare a Evaluatorilor Externi Asigurarea calităţii în învăţământul superior 
din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la 
nivel de sistem şi instituţional 
 
- Mai-Iunie 2013, Programul de instruire continuă pe platforma eLearning a ARACIS 
organizat în cadrul proiectului Sistem de eEducație pentru evaluarea calității în 
învățământul superior din România (SeECIS) 

 
- Iunie 2014, Craiova,  European Training Centre Copenhagen, Denmark European Union 
Financed Project Management 2014 -2020 EU FUNDS- case studies, successful projects 
from European Union Norden Region; 

 
- Noiembrie 2016 sesiuni de formare continuă pe platforma eLearning, asigurate de 
ARACIS cursul ”Standarde și linii directoare europene pentru asigurarea calității în 
învățământul superior, Modulul 1 – Asigurarea internă a calității”; 
 
- Mai 2017 sesiuni de formare continuă pe platforma eLearning, asigurate de ARACIS 
”Standarde și linii directoare europene pentru asigurarea calității în învățământul superior, 
Modulul II – Asigurarea externă a calității” - ”Standarde și linii directoare europene pentru 
asigurarea calității în învățământul superior, Modulul III – Asigurarea calității agențiilor; 
 
- Aprilie-Mai 2018 sesiuni de formare continuă pe platforma eLearning, asigurate de 
ARACIS-Evaluarea externă a programelor de masterat; Evaluarea externă periodică a 
domeniilor universitare de master; Metodologia de evaluare externă, 
standardele,standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a ARACIS 
modificată prin HG 915/2017;Stadiul implementării Strategiei 2020 pentru învățământul 
terțiar; Diagnoza programelor de masterat în date statistice;Studii universitare de doctorat 
în date statistice. 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 
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Limba engleză  
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Au fost confirmate prin alegerea în funcţii de conducere şi reprezentare a Facultăţii în medii 
profesional ştiinţifice (Prodecan probleme studențești , Reprezentant al Facultăţii de 
Horticultura din Craiova în cadrul Consorţiului de validare a calificărilor din domeniul de 
studii universitare de licenţă „Horticultura", Membru al Biroului Executiv al Departamentului 
de învăţământ la Distanţă şi învăţământ cu Frecvenţă al Universităţii din Craiova); abilități 
de comunicare; abilități de lucru în echipă; abilități de leadership; abilități psiho-pedagogice; 

                                                                                                                        

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experiențe manageriale și organizatorice confirmate prin  funcţiile deţinute: 
- Prodecan ( 8 ani); Membru al Biroului Executiv al D.I.D.F.R. al Universităţii din 

Craiova;  
- Membru al Departamentului de Formare Continuă şi Legătură cu Mediul Socio-

Economic şi Cultural al Universităţii din Craiova;  
- Director Centru de cercetare BCUM (Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Horticultură);  
- Membru Consiliul Facultății de Horticultură;  
- Coordonarea activităților de Practică în cadrul Facultății de Horticultură (4 ani); 
- Responsabil ID/IFR Facultatea de Horticultură (4 ani),  
- Organizator simpozioane științifice internaționale/ cu participare internațională; 
- coordonare și organizare concurs național studențesc Agronomiada ediția 2010; 
- coordonare și organizare târguri/expoziții/ ofertă educațională Facultatea de 

Horticultură; 

  

       Competenţe şi aptitudini tehnice    utilizare echipamente multimedia și de cercetare specifice domeniului;  
                                                                                                                         

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizator experimentat  Microsoft Office (Word, Excel, programe de analiză statistică) 

  

Alte competenţe şi aptitudini - expertizare/ evaluare a procesului de cercetare - Membru Corpul de Experți 
Cercetare Dezvoltare Inovare din România HTTP://WWW.EXPERTI-
CDI.RO/SEARCH_RESULTS.PHP 

-  Membru Corpul de experti RNE ARACIS Comisia C9 Științe agricole, silvice și 
medicină veterinară http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c_d/8/39/ 

- - BDI Editor coordonator Annals of the University of Craiova- Biology, Horticulture, 
Food  Produce Processing Technology, Environmental Engineering ( 2012-2015); 

- Membru în Consiliul editorial al Annals of the University of Craiova- Biology, 
Horticulture, Food  Produce Processing Technology, Environmental Engineering 
(2008-prezent), 

- Responsabil Program de studii Master Expertizare Viti-Vinicolă, 
- Membru în Consiliul editorial al South-Western Journal of Horticulture, Biology and 

Environment, 
- Membru în Consiliul editorial al Analele Univ. Craiova - Seria Biologie, Horticultura, 

Tehnologia Prelucrării produselor Agricole, Ingineria Mediului;  

http://www.experti-cdi.ro/search_results.php
http://www.experti-cdi.ro/search_results.php
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c_d/8/39/
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 - Membru în Consiliul ştiinţific al Editurii Universitaria; 
- Membru în Consiliul ştiinţific al Editurii Arves; 
- Membru în echipe de expertizare/ evaluare a procesului educaţional ( Comisii de 

admitere în Învăţământul superior, Comisii de Licenţă, Masterat, Doctorat); 
-  Referent de specialitate în Comisiile de Doctorat; 
- Coordonator lucrări gradul I (învățământ preuniversitar) domeniul Horticultură  

Permis(e) de conducere Nu  
 
                                                                                                                      

                                                                                                                      

Informaţii suplimentare Activitatea de cercetare științifică/ publicistică s-a concretizat prin: 
-  participarea în calitate de membru/ director /responsabil/expert  în 22 de  

programe/proiecte naţionale /internaţionale: TEMPUS (1), CNCSIS (16), CEEX (2), 
Parteneriate in domenii prioritare (2), POSDRU (1); 

-  publicarea, în calitate de prim autor/coautor a 5 cărți și 2 monografii în edituri 
naționale acreditate CNCSIS; 

-  Publicare în reviste de specialitate acreditate CNCS sau prezentate/publicate  în 
conferințe internaționale/naționale  - 110  articole științifice; 

- Certificatul de înregistrare nr. 2086 / 01.04. 2011 ISTIS soi de viță de vie OLTEAN, 
autori Olteanu Ion, Cichi Daniela Doloris, Giugea N., Popa Camelia, Costea D.C 

 

  
 Apartenenta la organizații profesionale: 

   Vicepresedinte  Asociatia HORTUS OLTENIA 1962; 
Membru ISHS (International Society for Horticultural Science); 
Membru al reţelei Catedrei UNESCO " Culture et Traditions du Vin "  Universite de 
Bourgogne (France) ; 
Membru al Societăţii Române a Horticultorilor 
Membru al Societăţii de Istorie şi  Retrologie Agrară din România  

  

 
14.06.2019 

Conf.univ.dr.ing. CICHI DANIELA DOLORIS 

                                                                                                                                                   


