
Curriculum 
vitae  

Europass 
  

 

Informaţii 
personale 

 

Nume / 
Prenume 

Giugea Nicolae 

Adresă(e) Craiova 

E-mail(uri),Tel giugeanicolae@gmail.com, 0251414541 

Naţionalitate(-
tăţi) 

română 

Data naşterii 6.XI.1962 

 

Experienţa 
profesională 

 

Perioada 2007-prezent 

Numele 
angajatorului 

Universitatea din Craiova 

Sectorul Facultatea de Agricultură şi Horticultură 

Departamentul Horticultură-Ştiinţa alimentului 

Pozitia Profesor universitar 

Activitati si 
responsabilitati 

principale 

Pregătirea şi prezentarea cursurilor, a seminariilor, implicarea în activităţi de cercetare inclusiv prin coordonarea 
Bazei de Cercetare cu Utilizatori Multipli,  îndrumarea doctoranzilor, elaborarea de literatură de specialitate, 
lucrări ştiinţifice, participarea la activităţile specifice Consiliului profesoral şi al Senatului universităţii 

Perioada 2007 – 2008 

Numele 
angajatorului 

Universitatea din Craiova 

Sectorul Staţiunea Didactică Banu Mărăcine 

Departamentul - 

Pozitia Director 

Activitati si 
responsabilitati 

principale 

coordonarea activităţii de producţie, cercetare şi educaţie în cadrul Staţiunii Didactice Banu Mărăcine 

Perioada 2002 – 2007 

Numele 
angajatorului 

Universitatea din Craiova 

Sectorul Facultatea de Horticultură 

Departamentul Pomicultură - Viticultură 

Pozitia conferenţiar 

Activitati si 
responsabilitati 

principale 

Pregătirea cursurilor şi a lucrărilor practice, implicarea în activităţi de cercetare, elaborarea de literatură de 
specialitate, lucrări ştiinţifice 

Perioada 1997 – 2002 

mailto:giugeanicolae@gmail.com


Numele 
angajatorului 

Universitatea din Craiova 

Sectorul Facultatea de Horticultură 

Departamentul Pomicultură - Viticultură 

Pozitia lector 

Activitati si 
responsabilitati 

principale 

Pregătirea cursurilor şi a lucrărilor practice, implicarea în activităţi de cercetare, elaborarea de literatură de 
specialitate, lucrări ştiinţifice 

Perioada 1992 – 2007 

Numele 
angajatorului 

Universitatea din Craiova 

Sectorul Staţiunea Didactică Banu Mărăcine 

Departamentul vinificaţie 

Pozitia Şef ferma nr: 3 

Activitati si 
responsabilitati 

principale 

Organizarea procesului de producţie privitor la prelucrarea strugurilor, elaborarea, condiţionarea, şi păstrarea 
vinurilor ori a altor produse viti-vinicole; organizarea de degustări şi prezentări de vinuri 

Perioada 1989 – 1991 

Numele 
angajatorului 

Întreprinderea de sere Işalniţa 

Sectorul legumicol 

Departamentul - 

Pozitia Inginer principal 

Activitati si 
responsabilitati 

principale 

Organizarea procesului de producţie privitor la cultura în sere a legumelor 

Educaţie şi 
formare 

 

Perioada 1985-1989 

Numele şi tipul 
organizatiei de 

educatie 

Universitatea din Craiova , Facultatea de Horticultură 

Calificarea / 
diploma 
obţinută 

Inginer horticultor 

Disciplinele 
principale 
studiate / 

competenţe 
profesionale 

dobândite 

Viticultură, Oenologie, Pomicultură, Floricultură, Legumicultură, Entomologie, Fitopatologie, Pedologie, 
Agrochimie/ abilităţi de comunicare verbală, etica la locul de muncă, spirit de echipă, abilităţi de gândire critică, 
iniţiativă,  
 

Perioada 2000-2006 

Numele şi tipul 
organizatiei de 

educatie 

Universitatea din Craiova , Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 

Calificarea / 
diploma 
obţinută 

jurist 



Disciplinele 
principale 
studiate / 

competenţe 
profesionale 

dobândite 

Drept civil, Drept administrativ, Teoria generală a dreptului, Drept roman/ abilităţi de comunicare verbală, etica la 
locul de muncă, spirit de echipă, abilităţi de gândire critică, iniţiativă,  
 

Perioada 1995-2001 

Numele şi tipul 
organizatiei de 

educatie 

Universitatea din Craiova , Facultatea de Horticultură 

Calificarea / 
diploma 
obţinută 

Doctor în Ştiinţe Agricole şi Silvice 

Disciplinele 
principale 
studiate / 

competenţe 
profesionale 

dobândite 

Ştiinţe Agricole şi Silvice, Viticultură 

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

Limba(i) 
maternă(e) 

Română 

Limba(i) 
străină(e) 

insusite(e) 

franceza 

  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă 

Limba 
Franceză 

 
B2  B2  B2  B2  B2  

Limba 
Engleză 

 
          

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

Competenţe şi 
aptitudini de 

utilizare a 
calculatorului 

Cunoştinţe care permit utilizarea calculatorului în ceea ce priveşte accesarea internet-ului, utilizarea de soft 
educaţional, a instrumentelor oferite de pachetul microsoft office, ş.a. 

Alte cursuri de 
instruire 

Atestat ca degustător expert de vinuri 

  Lucrări 
publicate 

Autor a peste 100 lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale precum 
şi a unui număr de 10 cărţi de specialitate.  

Permis(e) de 
conducere 

Categoria B 

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


Referinte  Specializări în Franţa şi Spania 
Membru în Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România, în Societatea Română a Horticultorilor, în Asociaţia 
Hortus Oltenia 1962 

Conducător de doctorat 
Coautor al unui soi de viţă de vie 
Director de contracte de cercetare 
Director al Bazei de cercetare cu utilizatori multipli, până în 2015 
Copreşedinte al Forumului Economic Regional Oltenia 

Data   

                  
Semnatura 

 
 


