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Curriculum vitae  
Europass  

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume DANES MIHAI 

Adresă(e) Bucureşti, România 

Telefon(oane)  Mobil: 0744.371841 

Fax(uri) 021 - 2206919 - serviciu 

E-mail(uri) mihai.danes @yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 18.06.1957 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Conferenţiar universitar  
Membru titular Academia de ştiinţe Agricole şi Silvice, 
Bucureşti, România 2012 

  

Experienţa profesională 34 ani 
  

Perioada 2001 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 
Director Tehnic Farmavet SA 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare – domeniul medicină veterinară si 
biotehnologie . 
Activitate didactică: 
- Patologie celulara  – asimilarea cunoştinţelor în domeniu, capacitatea de a 
sintetiza şi aplica informaţiile la nivel interdisciplinar; 
- Produse biotehnologice de terapie si diagnostic de laborator in medicina 
veterinara  - însuşirea cunoştinţelor de bază  teoretice şi aplicative 
necesare în domeniu; 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti , B-dul 
Marasti 59 , Sector 1, Bucureşti, România 
  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior domeniul medicină veterinară 

                                                     Perioada 1997 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 



Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare – Facultatea de biotehnologii, 
Microbiologie industrială.  
Patologie celulara  
Activitate didactică: 
Patologie celulara - asimilarea cunoştinţelor în domeniu, capacitatea de a 
sintetiza şi aplica informaţiile la nivel interdisciplinar 
  Cercetare in domeniul microbiologie şi imunologie veterinară  
 
Diagnostic de laborator in medicina veterinara si produse 
biotehnologice de terapie   
Activitate didactică: 
Diagnostic de laborator in medicina veterinara si produse 
biotehnologice de terapie- asimilarea cunoştinţelor în domeniu, 
capacitatea de a sintetiza şi aplica informaţiile la nivel interdisciplinar 

  Cercetare in domeniul patologiei  veterinare . 

                  Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 59, 
B-dul Mărăşti,  sector 1, Bucureşti, România 

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior  

Perioada 1996- 2003  

Funcţia sau postul ocupat Director tehnic – conform deciziei nr 53/ 01.02.1996 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul productie controlului calităţii medicamentelor şi produselor 
biologice fabricate  

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Medicină veterinară „Pasteur” Bucureşti, Calea 
Giuleşti, nr 333, Sector 6, Bucureşti, România  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Cercetare în domeniul medicinei veterinare şi producţie produse biologice 
antibacteriene 
 Productia de vaccinuri si produse medicinale veterinare ,implementarea 
sistemelor de management a calitatii ISO 2000-9001 si Good manufacturing 
practice (GMP). 

Perioada 2001-2003 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific principal gradul I- conform deciziei nr 91/ 01.06.2002 
Director Departament  producţie produse biologice (antivirale, 
antibacteriene şi reagenţi bacterieni si produse medicinale veterinare , 
responsabil a 2 teme de cercetare  

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul departamentului de producţie produse biologice ,reagenti de 
diagnostic si produse medicinale veterinare ; 
Activitate de cercetare – domeniul medicină veterionară, microbiologie, 
imunologie 
 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Medicină veterinară „Pasteur” Bucureşti, Calea 
Giuleşti, nr 333, Sector 6, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare în domeniul medicinei veterinare şi producţie produse biologice 
antibacteriene  

Perioada 1995- 2001  

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific principal gradul II,-conform deciziei 285/20.10.1997   
Şef colectiv cercetare nr. 7, responsabil a 4 teme de cercetare 
Membru comisia de cercetare pentru febra aftoasa – OIE / FAO Roma  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate de cercetare fundamentală şi aplicativă a colectivului 
nr 9 de cercetători în domeniul virusologie ,boli veziculoase la animale -
medicina veterinare 
Activitate de cercetare – domeniul medicină veterinară, microbiologie, 
imunologie 
 

             Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Medicină veterinară „Pasteur” Bucureşti, Calea 
Giuleşti, nr 333, Sector 6, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare în domeniul medicinei veterinare şi producţie produse biologice 
antileptospirice  
 
 
 
 



Perioada 1990-1995  

Funcţia sau postul ocupat   Cercetător ştiinţific principal gradul III,-conform deciziei 266/06.05.1992   
Şef colectiv cercetare nr. 7, responsabil a 3 teme de cercetare  
Sef laborator viroze majore , Sef Laborator Diagnostic Boli 
Veziculoase  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate de cercetare 
Cercetare în domeniul medicinei veterinare – virusologie, 
imunologie,diagnostic in boli veziculoase la animale  

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Medicină veterinară „Pasteur” Bucureşti, Calea 
Giuleşti, nr 333, Sector 6, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare în domeniul medicinei veterinare   

Perioada 1985-1990  

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific -conform deciziei 354/01.07.1988 
Sef colectiv laborator culturi celulare-virusologie  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare compartiment de cercetare 
Cercetare în domeniul medicinei veterinare – virusologie  

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Medicină veterinară „Pasteur” Bucureşti, Calea 
Giuleşti, nr 333, Sector 6, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare si productie în domeniul medicinei veterinare   

Perioada 1984-1985  

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar în cercetare si productie  

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare în domeniul medicinei veterinare – bacteriologie , microbiologie, 
imunologie.boli bacteriene la animale . 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Medicină veterinară „Pasteur” Bucureşti, Calea 
Giuleşti, nr 333, Sector 6, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare în domeniul medicinei veterinare   

Perioada 1982-1984  

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistenţă tehnică sanitară veterinară de specialitate in  ferme de ovine  

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea Agricola de Stat,Prundu , Judetul Giurgiu , România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenţă tehnică sanitară veterinară de specialitate la de ovinede 
reproductie .  

                    Educaţie şi formare  

Perioada  1977-1982 

Calificarea/diploma obţinută Doctor medic veterinar/Doctor medic veterinar/ Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medic veterinar pentru asistenţă tehnică veterinară de specialitate, control 
alimente de origine animală, activitate de laborator în domeniul medicinei 
veterinare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi de Medicină Veterinară, Bucureşti, 
România 

Perioada  1990-1995 

Calificarea/diploma obţinută Doctor în ştiinţe – Domeniul medicină veterinară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cercetare în domeniul medicinei veterinare – microbiologie - virusologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Academia de ştiinţe Agricole şi Silvice, Bucureşti, România 



Nivelul în clasificarea naţională şi 
internaţională 

Doctor în ştiinţe – Domeniul medicină veterinară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba(i) maternă(e) Limba Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză,ilaliana  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire P
a
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Discurs oral Exprimare scrisă 



Limba engleză  

B2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
experimentat 

B2 

U
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i
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t
o
r
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n
d
e
p
e
n
d
e
n
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B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  

B2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
experimentat 

B2 

U
t
i
l
i
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a
t
o
r
 
e
x
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e
r
i
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e
n
t
a
t 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
experimentat 



Limba italiana   

B2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
experimentat 

B2 

U
t
i
l
i
z
a
t
o
r
 
e
x
p
e
r
i
m
e
n
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a
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B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
experimentat 

            

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

Competenţe şi abilităţi sociale 
 

Buna capacitate de comunicare, spirit de echipă, obiectiv, cu simţ al 
responsabilităţii şi cu rezistenţă la stres. 
 

Competenţe şi aptitudini organizatorice 
 

Îmi organizez timpul cu rigurozitate, am o vastă experienţă în managementul 
unor colective mari de specialişti, a unor echipe angrenate în  proiectede 
productie, de cercetare, sociabil, comunicativ şi cu simţ organizatoric practic. În 
cursul carierei profesionale am coordonat activitatea de  producţie si cercetare 
la nivel de laborator, departament de producţie, institut, departament de 
marketing/relatii internationale , tiltular de disciplina învăţământ catedra de 
biotehnologie specialitatea Medicina Veterinara-Facultatea de Biotehnologie   .  

Competenţe şi aptitudini tehnice Experientă în logistică şi formare profesională. Capacitate şi experienţă 
tehnică avansată de a utiliza echipamente performante de laborator: 
amplificare genica (PCR) , ultracentrifugă, echipament ELISA, echipament 
de electroforeză verticală etc. 
 

      Competenţe şi aptitudini de utilizare a      
                                             calculatorului 

 

Abilităţi avansate de utilizare a programelor Microsoft Office, Excel, Power 
point, Internet explorer 
 

               Alte competenţe şi aptitudini 
 

 Brevete  de invenţii:  doua brevete ( 1987 , 1988 ) ; 

Apartenenţă la asociaţii profesionale - Membru Colegiul Medicilor Veterinari din România, 1998 şi în prezent;  
- Membru Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România, 1984 şi 

în prezent; 
- Membru Asociaţia Română de Microscopie Electronică, 1995 şi în 

prezent 
- Membru Societatea Română de Patologie Apicolă, 2010 şi în prezent 
- 2010-  Membru Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari, 

Secretar General  al Biroului Executiv Colegiul Medicilor Veterinari din 
România şi Vicepreşedinte al Biroului Executiv al Consiliului Colegiului 
Medicilor Veterinari Municipiul Bucureşti.  

- 2010- Membru Grupul de Experti Autoritatea Nationala Sanitar 
Veterinara Si Pentru Siguranta Alimentalor – Domeniul Boli Veziculoase  
Pandemice  

 



       Activitatea de cercetare şi publicistică 
 

Total cărţi şi capitole în cărţi publicate :  9  
 Total lucrări elaborate:   121 din care:  

-  publicate în reviste de specialitate acreditate: 77 ; 
-  publicate în alte reviste: 43 ;  
-  articole de popularizare:  1 ; 

Cursuri de formare postuniversitară Lista cronologica a specializarilor  
1979 – England, International Red Cross-Camp 
1985 - 1986 (1 year) – The Academic Medical Sciences: immunology course  
1986 – Germany – Dessau- Bacterial vaccines (30days); 
1987 (60 days) - Romania- Agriculture Academy- initiations of informatics 
1987 (60 days) - Romania- Agriculture Academy- epizootology course 
1990 – Germany - Fr. Loeffer Institute – Island Riems, FMD vaccine, 
Technology and    Diagnostic (30days); 
1990 – Soviet Union – Vladimir Institute – FMD vaccine (15days); 
1991 – France, Rhone Merieux – Vaccine Technology (10days); 
1992 – France, INRA Tours- monoclonal antibodies (30days); 
1992 – Greece, Veterinary Laboratory Athens- Business activity 
1993 – Italy, Brescia- Institute Zooprofilactico Sperimentale- Monoclonal 
antibodies production ( 90 days ) ; 
1994 – Austria, Molding- FAO- FMD Commission (7days); 
1995 – Russia-Vladimir FAO- Research Group  
1995 – Turkey, Ankara- Institute of Foot and Mouth Disease (7days); 
1996 – Israel- FMD Meeting of FAO Research Group(7days); 
1997 – Romania- FMD Meeting of FAO Research Group 
1999 – France- FMD Meeting of FAO research Group (7days); 
1999 – USA, Ohio- Quality Assurance (7days); 
2000 – Belgium –Pfizer- Quality Assurance  
2000 – Bulgaria- FMD Meeting of FAO (7days); 
2001 – Turkey- FMD Meeting of FAO (7days); 
2001 – USA, New York- Javid Center- Medicine new equipment  (7days) ; 
2002 – USA, Indianapolis- Pig Show; Cornell University (7days); 
2006  - Italia  , Trieste  ; 
2007 – Franta , Facultatea de Medicina Veterinara  MAISON ALFORT  Paris   
(7days); 

Permis(e) de conducere Deţin permis de conducere, categoria B. 
 

 Informaţii suplimentare: activitatea 
editorială: 

 

 Referent ştiinţific Medicamentul veterinar ISSN 1843-9527 printed edition, 
ISSN 2069-2463  electronic edition, Indexată internaţional Copernicus 
Journal Master List, Medicus/Medline, EMBASE/Excerpta Medica, CAB 
Abstracts, ISI, Science and Health, BIOBASE 

 Coordonator şi referent ştiinţific Analele Universitatii Spiru Haret Seria 
Medicina Veterinara, ISSN: 1454-8283. Acreditată CNCSIS Categoria D 

Informaţii suplimentare: activitatea de 
evaluare 

 

 Expert RENAR, ISO 17025 laboratoare de microbiologie, imunologie 
 

  

 
 
  
Data 28.05.2015                                                                                                                    Semnătura ……………………   


