
CURRICULUM VITAE 

Funcţia in cadrul Proiectului: Cercetator/Asistent
1. Nume: Enache
2. Prenume: Ciprian-Mugurel
3. Data si locul nasterii: 24 martie 1976, Buzau
4. Cetatenie: română
5. Stare civila: căsătorit
6. Studii: 
Instituţia Universitatea din 

Galaţi/Facultatea de 
Inginerie Electrica/Ştiinţa 
Sistemelor şi a 
Calculatoarelor

Liceul “Bogdan Petriceicu 
Haşdeu” din Buzău/Fizică-
Chimie

Perioada: de la (luna, 
anul) până la (luna, 
anul)

10.1994-06.1999 09.1990-06.1994

Grade sau diplome 
obţinute

Inginer informatician -

7. Titlul ştiinţific: doctorand, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galaţi, titlul tezei: 
«Proiectare pachet software pentru amenajarea şi exploatarea resurselor piscicole»
8. Experienţa profesională:
Perioada: 
de la …..(luna, anul) 
până la …..(luna, 
anul)

05.2001-02.2003 02.2003-02.2005 02.2005-prezent

Locul: Galaţi Galaţi Galaţi
Instituţia: Universitatea 

«Dunărea de Jos»
Catedra Pescuit şi 
Acvacultură

Universitatea 
«Dunărea de Jos»
Catedra Pescuit şi 
Acvacultură

Universitatea 
«Dunărea de Jos»
Catedra Pescuit şi 
Acvacultură

Funcţia: inginer preparator asistent
Descriere: Tehnologia 

Informaţiei şi 
Programare
Sisteme 
Informaţionale şi 
Baze de date

Tehnologia 
Informaţiei şi 
Programare
Sisteme 
Informaţionale şi 
Baze de date

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, Catedra Catedra Acvacultura, Stiinta 
Mediului si Cadastru/ Asistent
10. Vechime la locul de muncă actual: 7 ani
11. Brevete  de invenţii: -
12.  Lucrări  elaborate  şi  /  sau  publicate  (se  anexează  –  lista  lucrarilor 
elaborate/publicate trebuie sa contina maxim 5 (cinci) lucrari in domeniul proiectului, 
relevante pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului):

-
13. Membru al asociaţiilor profesionale: 
-



14. Limbi straine cunoscute: engleză (foarte bine), franceză (bine)
15. Alte competenţe: utilizarea PC
16. Specializări şi calificări: 
• Aprilie 2003, Cursuri de GIS organizate de ESRI România
• Iunie 2003, Cursuri de ArcIMS organizare de ESRI România

17. Experienţa acumulată (inclusiv experienta manageriala) în alte 
programe/ proiecte naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada:
AGRAL  nr.  50/2006:  ”Parteneriat  stiintific  pentru 
dezvoltarea  unui  sistem  recirculant  pilot  in  scopul 
promovarii si implementarii unor tehnologii inovative de 
acvacultura superintensiva” –SRAS

colaborator 2006-2008

CNCSIS  nr.  527/2006-2008  « Controlul  si 
managementul  nutrientilor  din  efluentii  fermelor 
piscicole din bazinul hidrografic  al Prutului inferior si al 
Siretului inferior”

colaborator 2006-2008

ANPA Contract 9014/ 18.12.2006, Contract de prestare 
servicii : „Contract de prestare servicii:  pentru realizare 
studii de evaluare a stocurilor de resurse acvatice vii in 
vederea  stabilirii  capturii  totale  admisibile  (TAC)  pe 
specii si zone”

colaborator 2006-2008

Contract finantare ANPA nr. 99 / 30.VI.2006 – “Program 
de evaluare a stării resurselor acvatice vii din bazinele 
piscicole  naturale  ale  româniei”  -  „Stabilirea 
metodologiei de evaluare a stării resurselor acvatice vii 
pe categorii de bazine piscicole – Dunărea, râuri, lacuri 
şi  Marea  Neagră”  etapa  I/2006,  Zona  3  –  “Râuri 
interioare”

colaborator 2006-2008

18. Alte menţiuni:

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu 
realitatea.

Data completării: Semnătura

30.09.2008 Asist. Drd. ing. Mugurel Enache


