Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Maloş Iuliu Gabriel
Loc. Provița de Jos, Comuna Provița de Jos, Jud. Prahova

Telefon(oane)

021 318 25 64

Fax(uri)

021 318 28 88

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional
Experienţa profesională

iuliumalos@yahoo.com
română
26.01.1969
masculin
Universitatea de Şţiinţe agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Șef Lucrări dr. – Facultatea de Zootehnie
23 ani

Perioada

2000 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Șef Lucrări dr.

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate didactică şi de cercetare – domeniul zootehnic
Activitate didactică:
Tehnologia laptelui şi produselor lactate; Tehnologia produselor de origine animală; Sturionicultura;
Procesarea Laptelui şi Brânzeturile; Acvacultură specială; Unelte şi metode de pescuit
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1
Pregătirea şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ şi educativ de la Facultatea de
Zootehnie, programele de studii de licenţă: „Zootehnie”, „Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole”
Piscicultură și Acvacultură.
1998 - 2000
Asistent universitar
Activitate didactică şi de cercetare: Tehnologia produselor de origine animală.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Pregătirea şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ şi educativ de la Facultatea de
Zootehnie, specializările: „Zootehnie”, de la Colegiul Universitar Agricol, de la Facultatea de
Management și de la Facultatea de Agricultură

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

1995 – 1998
Preparator
Activitate didactică şi de cercetare:Tehnologia produselor de origine animală.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Pregătirea şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ şi educativ de la Facultatea de
Zootehnie, specializarea „Zootehnie” şi de la Colegiul Universitar Agricol

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

Educaţie şi formare

1994 - 1995
Preparator suplinitor
Activitate didactică şi de cercetare:Tehnologia produselor de origine animală.
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1
Pregătirea şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ şi educativ de la Facultatea de
Zootehnie, specializarea „Zootehnie”.

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Discipline principale studiate /
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învătământ
/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2015
Certificat de absolvire
Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției soiale și Persoanelor Vârstnice , Ministerul educației naționale în
parteneriat cu SC PMA Consulting SRL
2014
Certificat de absolvire
Sistemul de control intern/managerial din cadrul proiectului ”Implementarea Sistemului Managerial
Intern la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a structurilor subordonate ”, cod SMIS
39182

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii
Administrative”
2014

Calificarea / diploma obţinută Atestat – Certicat ORNISS,
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Managementul măsurilor de securitate destinate protecției informațiilor clasificate NATO și UE
Guvernul României Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
2013
Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / Managementul resurselor umane , Salarizare, Revisal
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și
partener SC Perfect Curs SRL
2012
Certificat
Politica Agricolă Comună, ”Proiect DA pentru MADR – Dezvoltam Aptitudini pentru Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Ruralr”
MADR , partener ”Structural Consulting TM Group”
2011
Diplomă post Universitară
Mamagementul Strategic al Afacerilor Interne - Afaceri interne,Securitate şi Apărare Europeană
Colegiul Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza
2009
Certificat de Participare
Sistem Normativ al Uniunii Europele, Legislație națională și europeană
Institutul European din România

Perioada 2008
Calificarea / diploma obţinută
Specializare FRANȚA
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
TAIEX – Study visit on implemantation of the promotion programs AGR IND/STUD nr. 34077, Montreuil
– sous – bois, 14 th – 17 th Septembrie 2009
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare Franța AGR I
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1999 - 2005
Diplomă de doctor
Tehnologia de creștere a ovinelor și caprinelor, Tehnologi de creștere a altor animale domestice,
Tehnologia Prelucrării produselor Agricole
Universitatea de Şţiinţe agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, Facultatea de
Zootehnie

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
6
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1998
Certificat
Diplome de participare - Industria alimentară
Specializare în probleme de industrializare a produselor de origine animală, lapte și produse lactate,
carne și produse din carne, controlul de calitate a produselor alimentare
Specializare în produsele lactate, probleme fizico-chimice și microbiologice ale laptelui și produselor
din lapte

Disciplinele principale studiate / Tehnologii în industria alimentară
competenţe profesionale dobândite
-Anglia, Reaseath College, program Phare, în perioada 1.04.1998 – 15.07.1998;
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare - Scoția, Elmood College, program Phare, în perioada 04.04.1998 – 11.05.1998;
- Franța, Lycee Jules Riefel, Nants, în perioada 15.06.1998 – 01. 07.1998
1994
Perioada
Specializare în Cercetare și Management din cadru anului V de studii, respectiv anul universitar 1993 –
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /Management și Tehnică experimentală
competenţe profesionale dobândite
Universitatea de Şţiinţe agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, Facultatea de
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Zootehnie
/ furnizorului de formare
Perioada 1994
Calificarea / diploma obţinută
Diplomă de inginer zootehnist
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Tehnologia de creștere a ovinelor și caprinelor, Tehnologi de creștere a altor animale domestice,
Tehnologia Prelucrării produselor Agricole
Universitatea de Şţiinţe agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, Facultatea de
Zootehnie

Nivelul în clasificarea naţională sau
5
internaţională
1992
Perioada
Calificarea / diploma obţinută Certificat specializare pedagogie,
Disciplinele principale studiate /
Pedagogie
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Şţiinţe agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, Facultatea de Zootehnie
/ furnizorului de formare
Experienţa managerială
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2013 - prezent
Consilier Superior, Compartiment Situaţii de Urgenţă şi Probleme Speciale

Activităţi şi responsabilităţi principale

Aplicaţii dispoziţii legale; elaborarea de reglementari, proceduri, analiza, studii; consiliere in domeniul
de activitate;

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale Bucureşti, bdul. Carol I, nr.2-4, Sector 3
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
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

Administraţie publică
2013 – prezent
Consilier Superior / pe probleme de securitate fizică şi industrială/ Ordin MADR nr. 1132/17.10.2013
Aplicaţii dispoziţii legale; elaborarea de reglementari, proceduri, analiza, studii; consiliere in domeniul de
activitate
Administraţie publică
2012 – 2013
Director General, gradaţia II
Coordonarea activităţii Direcţiei Generale de Industrie Alimentară;
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale Bucureşti, bdul. Carol I, nr.2-4, Sector 3
Administraţie publică
2012
Şef Serviciu /Industria alimentară
Aplicaţii dispoziţii legale; elaborarea de reglementari, proceduri, analiza, studii; consiliere in domeniul
de activitate;
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale Bucureşti, bdul. Carol I, nr.2-4, Sector 3
Administraţie publică
2008 – 2012
Consilier Superior / Industria alimentară
Aplicaţii dispoziţii legale; elaborarea de reglementari, proceduri, analiza, studii; consiliere in domeniul
de activitate;
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale Bucureşti, bdul. Carol I, nr.2-4, Sector 3
Administraţie publică

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

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleză

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Utilizator
independent

C1

Utilizator
elementar

Utilizator
independent

C1

Utilizator
elementar

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Utilizator
independent

B1

Utilizator
elementar

Utilizator
independent

C1

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Spirit de echipă, perseverenţă, bună capacitate de comunicare, tact pedagogic, dobândite prin
formare profesională şi context profesional
Spirit organizatoric, dobândit prin formare profesională şi context profesional - participarea ca
membru în echipa de cercetare în cadrul a 10 contracte,
Director General adjunct in proiectul comunitar de cercetare TechFood care s-a desfăsurat la nivelul
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale
Am participarea in diferite comitete de lucru in elaborarea de acte normative pe domeniul industriei
alimentare unde am ocupat diferite funcţii de la preşedinte până la simplu membru.
Am reprezentat Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale la diferite conferinţe naţionale şi
internaţionale
Competenţe de inginer zootehnist şi în vederea prelucrării produselor agricole, bună cunoaştere a
proceselor de control al calităţii, dobândite prin cursuri de specializare în ţară şi străinătate şi context
profesional,
Participare in diferite colective de lucru la elaborare de acte normative pe domeniul industriei
alimentare
Cunoaşterea legislaţie in domeniul industriei alimentare

Competenţe şi aptitudini de utilizare Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft OfficeTM, cunoştinţe de utilizare a aplicaţiilor de grafică pe
a calculatorului calculator

Permis(e) de conducere

Deţin permis de conducere, categoriile B şi F.

Informaţii suplimentare

-Deţin Certificat ORNIS
- Membru în Societatea Română de Zootehnie,
- Consilier pe probleme de securitate fizică şi industrială, conform Ordinului nr. 1132/11.10.2013
privind desemnarea şefului structurii de securitate şi organizarea structurii de securitate. MADR ;
- Membru în Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, conform adresei 296036/312.01.2014;
- Membru în comisia de reprezentare a Ministerului Agriculturii, Padurilor și Dezvoltarii Rurale în
cadrul Programului de creștere a competitivitații produselor alimentare conform OUG 120/2002 și HG
1557/2002 modificată și completată ;
- Membru în Consiliul de administraţie la Statiunea de Cercetare a viei şi vinului IAŞI
- Membru în Consiliul de administraţie la ICDVV Valea Călugăreasă
-Membru în grupurile pentru elaborarea Strategiei Naționale de Export 2010 – 2014 și a Strategiilor
regionale de Export pentru Regiunile de dezvoltare S-E și N-E, conform adresei de înaintare nr.
118440/10.06.2009.
-Membru în Comitetul interministerial pentru combaterea evaziunii fiscale, conform adresei de
înaintare nr. 256024/10.04.2009.
-Membru în Comisia de monitorizare și evaluare a proiectelor din planurile sectoriale de cercetare –
dezvoltare - Obiectiv general 5 : Valorificatea complexă a resurselor agricole și conexe în scopul
realizării produselor destinate alimentației umane, conform Ordinului 510/25.08.2008.
-Membru în comisia ministerială pentru romi (CMR)
-Membru in Comitetul pentru asigurarea impartialităţii – Organism de certificare CERTIND
-Membru consultant in Comisia Naţională pentru Situaţii de Urgenţă.
-membru în Comitetul tehnic al plantelor medicinale şi aromatice şi al produselor stupului/ Ordin nr.
41/16.02.2011
-membru în grupul de lucru pentru implementarea proiectului RO-RISK

Premii şi distincţii obţinute

-

Anexă
Lucrări ştiinţifice A.
reprezentative şi B.
Contracte de cercetare C.
D.
E. E.
F.
F.
G. G.

Data: 29.11.2017

Teza de doctorat;
Cărţi și capitole din cărți publicate: 1
Lucrări indexate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings: Lucrări indexate BDI: 54
Lucrări publicate în reviste şi volume de conferințe (neindexate): 4
Brevete: 0
Proiecte de cercetare / dezvoltare / inovare pe bază de contract: 10

