Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

Platon, Ioan-Vasile
Bistrita,str.Nasaudului, nr.12, Romania
Birou:+40263217895
Acasa:+40263212441
+40263/214752
scdpbn@yahoo.com
Romana
30 decembrie 1951

Locul de muncă vizat / Director,
Domeniul ocupaţional Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa
Experienţa profesională Director de proiect de cercetare 2001
Partener in 7 proiecte de cercetare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1986-prezent
Cercetator stiintific gradul I
Cercetare aplicativa in domeniul tehnologiilor pomicole (nutritie foliara, combaterea
buruienilor,combaterea bolilor, sisteme de conducere si formare de coroane la pomi), controlul unor
daunatori prin utilizarea capcanelor feromonale
Responsabil al proiectelor de cercetare
Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura, Drumul Dumitrei Nou, nr.3,
Bistrita,Jud.Bistrita-Nasaud
Cercetare-Dezvoltare in domeniul stiintelor vietii
2000-2004
Cercetator stiintific gradul II
Cercetare aplicativa in domeniul tehnologiilor pomicole, responsabil al proiectelor de cercetare
Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura, Drumul Dumitrei Nou, nr.3,
Bistrita,Jud.Bistrita-Nasaud
Cercetare-Dezvoltare in domeniul stiintelor vietii
1994-prezent
Director
Coordonator al activitatii de cercetare-dezvoltare din unitate
Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura, Drumul Dumitrei Nou, nr.3,
Bistrita,Jud.Bistrita-Nasaud
Administratie in activitatea de Cercetare-Dezvoltare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1992-2000
Cercetator stiintific, gr. III
Cercetare aplicativa in domeniul tehnologiilor pomicole
Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura, Drumul Dumitrei Nou, nr.3, Bistrita,
Jud.Bistrita-Nasaud
Cercetare-Dezvoltare in domeniul stiintelor vietii
1988-1992
Cercetator stiintific
Cercetare aplicativa in domeniul tehnologiilor pomicole
Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura, Drumul Dumitrei Nou, nr.3,
Bistrita,Jud.Bistrita-Nasaud
Cercetare-Dezvoltare in domeniul stiintelor vietii
1985-1988
Inginer
Cercetare aplicativa in domeniul tehnologiilor pomicole
Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura, Drumul Dumitrei Nou, nr.3, Bistrita,
Jud.Bistrita-Nasaud
Cercetare-Dezvoltare in domeniul stiintelor vietii
1976-1985
Fermier
Cordonator al activitatii din ferma pomicola
Instr. Agricola de Stat, Bistrita,Jud.Bistrita-Nasaud
Activitate in camp intr-o ferma pomicola,coordonat lucrari de investitii (infiintare plantatii pomicole,
sediu,depozit fructe, alimentare cu apa, drumuri )

Educaţie şi formare 2008 (24-11-28.11.2008)
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Program de management al proiectelor de cercetare
Participare curs de perfectionare
Bonitare climatica si pedologica, plantatii pomicole
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj,MAKIS.UMP-MAKIS , Banca
Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
Curs de perfectionare

Perioada

Evaluare terenuri si plantatii pomicole

Calificarea / diploma obţinută

Evaluator terenuri si plantatii pomicole

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Bonitare climatica si pedologica, plantatii pomicole
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti, Facultatea de Horticultura
Curs de perfectionare

1991-1998
Doctor in Agronomie specializarea Pomicultura
Studiul influentei nutritiei foliare asupra proceselor de crestere si fructificare la cateva soiuri de mar

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti
Studii doctorale, ISCED 6

1971-1976
Inginer horticol
Tehnologii pomicole
Institutul Agronomic, Facultatea de Horticultura Iasi
ISCED 5A

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Engleza
Franceza

B1

Utilizator
Independent

Vorbire
Citire

B1

Utilizator
Independent

Participare la
conversaţie
B1

Utilizator
Independent

Competenţe şi abilităţi sociale

Competente de coordonare proiecte de cercetare

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Management si activitate de cercetare-dezvoltare

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

B1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
cunostinte de A2 cunostinte de A2 cunostinte de A2
baza
baza
baza
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
A2

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Utilizator
Independent

B1

Utilizator
Independent

Utilizator
cunostinte de
baza

A2

Utilizator
cunostinte de
baza

Organizator al Concursurilor nationale de cirese(1995) si mere (1996,2007) ,a numeroase expozitii de
fructe, mese rotunde, care au vizat probleme actuale ale cercetarii stiintifice din pomicultura .A urmat
si absolvit cursurile organizate de Academia de Stiinte Agricole si Silvice Gh. Ionescu Sisesti „Metode
moderne in activitatea de cercetare stiintifica” 1986, programul „Ingrasaminte,Fertilitatea
solului,interactiuni sol-planta” in 1988, cursul de initiere pentru utilizarea calculatorului pentru
cercetatori 1987
MS Windows XP, MS Office Pack 2003, Word Internet

Compune versuri si epigrame
Membru in organizatii profesesionale: Societatea Internationala de Horticultura (ISHS), membru a
Societatii Romane de Horticultura si presedintele filialei Bistrita a Societatii Romane de Horticultura,
vicepresedintele Societatii de Agricultura Organica Cluj-Napoca,membru in colegiul editorial a
jurnalului de stiinta agricola si practica” Agricultura Organica”, vicepresedinte a Societatii Nationale a
Pomicultorilor filiala Bistrita-Nasaud, membru al asociatiei Amicii Rozelor, membru Research Board of
Adivsors (US), membru asociat al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „ Gheorghe Ionescu Sisesti”
Bucuresti din 2010
B

Inform aţii suplimentare -

Lucrari stiintifice elaborate:
• In tara 139
• In strainatate 15
Articole de specialitate pentru popularizare : 32
Coautor la soiurile de prun: Geta, Matilda, Doina
Coautor la soiurile de cires: Ivona si Gloria
Carti publicate:
Prim autor: Fertilizarea extraradiculara a marului. Ed. Academic Pres. UASMV Cluj – Napoca, 2006 , 108 pagini
Coautor la 3 carti
Participare la simpozioane in strainatate:
• Tel Aviv ( Israel) 1992
• Wenacke ( SUA) si Pentincton (Canada) 1996
• Chisinau (R. Moldova ) 1997
• Basel ( Elvetia) 1999
• Merano ( Italia) 2001
• Adana ( Turcia) 2003
• Budapesta ( Ungaria) 2004
• Plovdiv (Bulgaria) 2007
• Geneva (SUA) 2008
Participari la Workshop
• Skiernevice ( Polonia) 2004
Vizite de documentare bilaterale
• Liubliana ( Slovenia)
• Plovdiv (Bulgaria)
Participari la simpozioane internationale in tara:
• Bistrita ( Romania) 2011
• Pitesti ( Romania) 2011
Workshop in tara:
• Bistrita ( Romania) 2011
Participari in proiecte nationale/ Internationale:
Cod proiect
Titlul proiectului
Orizont 2000
Stabilirea unor elementer tehnologice in aplicarea erbicidelor in dozele optime pentru reducerea
impactului lor asupra mediului
Orizont 2000
Studii si cercetari privind biofiziologia proceselor de dezvoltare si fructificare a pomilor si arbustilor in
vederea imbunatatirii unor secvente tehnologice
Orizont 2000
Cercetari privind interactiunea factorilor care determina agroproductivitatea in ecosistemele pomicole
cu scopul de a obtine productii de fructe scontate si de calitate.
Orizont 2000
Cercetari privind taxonomia, biologia si dinamica populatiilor de agenti patogeni si a daunatorilor in
vederea limitarii efectelor negative produse in plantatiile pomicole
Orizont 2000
Elaborarea unei noi strategii de combatere integrata a bolilor si daunatorilor din plantatiile pomicole,
de arbusti fructiferi si capsun
Orizont 2000
Cercetari privind utilizarea unor soiuri din diferite specii pomicole pentru procesarea industriala a
acestora ( distilate ) pentru a obtine noi produse competitive
Relansin 128
Cercetari privind dezvoltarea unor productii de fructe de calitate pentru a pregati economia de piata
romaneasca la presiunea concurentiala de pe pietele europene si interne
Relansin 3363/2001
Promovarea unor sisteme moderne de cultivare a pomilor in sistem de mare densitate la mar, in
conditiile introducerii de noi combinatii soi-portaltoi care sa raspunda cererii productiei integrate de
fructe
Orizont 2002
Optimizarea proceselor de nutritie in plantatiile de mar si prun de mare densitate in vederea sporirii
Tema A/19/5.2/C.F.
productiei si calitatii fructelor si reducerea poluarii
AGRAL 2003-2005
Realizarea unei instalatii automate pentru controlul factorilor de pastrare a merelor in depozite in
vederea valorificarii acestora la nivelul european
Grant BM 4533
Extinderea tehnologiilor de productie pentru a obtine mere de calitate cu cheltuieli minime in fermele
2004
private
CEEX 37/20.07.2006
Evaluarea potentialului agrobiologic al unor soiuri noi si hibrizi de cires in vederea imbunatatirii
sortimentului national, care sa valorifice resursele naturale in agricultura durabila
CEEX 197/2007
Conservarea resurselor naturale si artificiale ale patrimoniului pomicol prin managementul performant
şi durabil al terenurilor pomicole şi plantaţiilor de pomi în sistem expert
PNCDI II-Biotech
Strategii biomimetice de control a daunatorilor din plantatiile de pomi fructiferi utilizand biocide de
61040/2007
ultima generatie

Perioada
2000-2003
2000-2002
2000-2002
2000-2002
2000-2002
2000-2002
2000-2003
2001-2003

2002-2003
2003-2005
2004-2005
2006-2008
2007-2009
2007-2010

Dr. ing. Ioan-Vasile PLATON

