Doru Resmerita
(sursa: http://www.resmerita.ro )
Despre mine...
Sunt nascut in anul 1967, zodia Leu, am 41 de ani si am locuit in toti
acesti ani in orasul Galati. Am fost educat din familie in spiritul
respectului si al decentei. Tata imi repeta intruna o expresie romaneasca
„ce tie nu-ti place altuia nu-i face”. Am inteles mai tarziu ca in spatele
simplitatii acestei expresii este definit un mod de comportament plin de
respect si consideratie fata de oameni. Mama m-a invatat, asa cum a
stiut ea mai bine, rugaciunea si credinta crestin ortodoxa.
Educatie...
Educatia primara si generala o am din Scoala nr. 24, iar cea medie in
cadrul Colegiului Vasile Alecsandri, pe care l-am absolvit in anul 1986.
Studiile superioare le-am finalizat in 1992, prin absolvirea Facultatii de
Stiinta şi Ingineria Alimentelor, Universitatea „Dunarea de Jos”, Galati.
Experienta profesionala...
M-am format in spiritul stiintific al Facultatii de Stiinta şi Ingineria
Alimentelor, in cadrul careia am activat dupa absolvire in calitate de
cadru didactic titular timp de 10 ani, fara sa ma despart de aceasta
activitate pana astazi. in aceasta perioada am fost coautor sau autor
principal de carti stiintifice, lucrari sau contracte de cercetare.
Din 2002 pana in 2007 am ales sa lucrez pentru un grup de companii
privat, in cadrul carora am avut diverse functii de: consilier, director
productie, director general, respectiv administrator unic. in aceasta
perioada am invatat ca principalul capital al unei companii sunt angajatii.
De la inceputul anului 2008 sunt consultant in afaceri si in intocmirea de
proiecte pentru obtinerea de fonduri structurale europene.
ianuarie 2008 - prezent
•
Director general RESMAN S.R.L.
•
Consultanta in domeniul afacerilor si aplicarii pentru fonduri
structurale
2002 - 2007
•
Director general – Grup de firme cu activitate in domeniul
industriei alimentare.
1994 pana in prezent
•
Lector – Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor
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•
Coautor sau autor principal la peste 10 carti din domeniile:
Biotehnologii alimentare, Aditivi si ingrediente, Tehnologii alimentare,
Chimia alimentelor etc.
•
Titular al cursurilor de Biotehnologii alimentare, Aditivi alimentari,
Dezvoltarea si lansarea produselor alimentare, Tehnologii alimentare
etc.
•
Membru in echipe de cercetare aplicativa in cadrul unor programe
CNCSU, CNSIS, CALINSIN, RELANSIN
•
Manager de proiect in cadrul unor proiecte din cadrul programelor
RICOP si SAPARD.
Experienta politica...
Stiu ca implicarea in viata politica nu este o obligatie cetateneasca, dar
pentru mine a fost o responsabilitate pe care mi-am asumat-o atunci
cand am crezut de cuviinta.
in perioada „revolutiei furate” din decembrie am fost in structurile de
conducere ale judetului ca lider al Organizatiei Studentesti a Universitatii
Galati. Am activat in cadrul Aliantei Civice si al Partidului Democrat din
1992 pana in 1997. M-am intors in politica in anul 2006, cand impreuna
cu o echipa de oameni responsabili am infiintat Partidul Liberal
Democrat, filiala Galati., avand ca imbold schimbarea clasei politice. Din
2007 sunt membru al Partidului Democrat Liberal, pentru care candidez
la alegerile generale din acest an, in colegiul 6, Galati.
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