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Curriculum
vitae

Europass

Informaţii
personale

Nume /

Prenume
Lazureanu Aurel

Adresă(e) Giarmata Vii, com Ghiroda , Str. Parcului, nr. 30, Jud. Timiş, Romania

Telefon(oane) +400256277119 Mobil: 0726397465

Fax(uri) +400256277263

E-mail(uri) lazureanuaurel@yahoo.com

Naţionalitate(-

tăţi)

Romana

Data naşterii 22.02.1945

Sex masculin

Locul de
muncă vizat /

Domeniul
ocupaţional

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului

(U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, Calea

Aradului nr. 119, cod 300645

cadru didactic -Profesor universitar

Experienţa

profesională

Perioada 1994 - prezent

Funcţia sau

postul ocupat

Profesor universitar
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Activităţi şi

responsabilităţi

principale

cursuri universitare şi lucrări practice : Agrotehnică, Agrotehnică şi

Herbologie, Tehnica lucrărilor de îngrijire în pepiniere şi plantaţii forestiere,

Agrotehnica diferenţiată, îndrumare doctoranzi,  lucrări de licenţă şi

dizertaţie, membru în comisiile de admitere la doctorat, membri în comisiile

de susţinere a examenelor şi referatelor prevăzute în programele de pregătire

a doctoranturii

Numele şi

adresa

angajatorului

USAMVB Timisoara, Calea Aradului nr. 119, cod 300645

Tipul activităţii

sau sectorul de

activitate

cadru didactic

Perioada martie 1991 - 1994

Funcţia sau

postul ocupat

conferentiar

Activităţi şi

responsabilităţi

principale

cursuri universitare şi lucrări practice : Agrotehnică, Agrotehnică şi

Herbologie,coordonator lucrări de proiect.

Numele şi

adresa

angajatorului

USAMVB Timisoara, Calea Aradului nr. 119, cod 300645

Tipul activităţii

sau sectorul de

activitate

cadru didactic

Perioada februarie 1990 – februarie  1991

Funcţia sau

postul ocupat

Şef lucrări

Activităţi şi

responsabilităţi

principale

cursuri şi lucrări practice la disciplinele  : Agrotehnică, Agrotehnică şi

Herbologie.

Numele şi

adresa

angajatorului

USAMVB Timisoara, Calea Aradului nr. 119, cod 300645
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Tipul activităţii

sau sectorul de

activitate

cadru didactic

Perioada ianuarie 1986- decembrie 1989

Funcţia sau

postul ocupat

Secretar al Comisiei Judeţene Timiş cu probleme de Agricultură, Industrie

Alimentară, Silvicultură şi Gospodărirea apelor

Activităţi şi

responsabilităţi

principale

activitate de îndrumare tehnică

Numele şi

adresa

angajatorului

Comitetul Judeţea PCR, Timis, Str. Revoluţiei 1989, Timişoara

Tipul activităţii

sau sectorul de

activitate

elaborarea de strategii de dezvoltare în domeniul agricol, industria alimentară,

silvicultură şi gospodărirea apelor

Perioada ianuarie 1985-decembrie 1985

Funcţia sau

postul ocupat

Director general la Direcţia Generală pentru Agricultură, Industrie

alimentară, Silvicultură şi Gospodărirea apelor din judeţul Timiş

Activităţi şi

responsabilităţi

principale

coordonarea activităţilor din domeniul agricol, industria alimentară,

silvicultură şi gospodărirea apelor

Numele şi

adresa

angajatorului

Direcţia Generală pentru Agricultură, Str. Libertăţii nr. 1, Timişoara

Tipul activităţii

sau sectorul de

activitate

activitate managerială

Perioada august 1982-decembrie 1984

Funcţia sau

postul ocupat

Director cu producţia vegetală la Direcţia Generală pentru Agricultură,

Industrie alimentară, Silvicultură şi Gospodărirea apelor din judeţul Timiş
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Activităţi şi

responsabilităţi

principale

coordonarea activităţilor din domeniul agricol, industria alimentară,

silvicultură şi gospodărirea apelor

Numele şi

adresa

angajatorului

Direcţia Generală pentru Agricultură, Str. Libertăţii nr. 1, Timişoara

Tipul activităţii

sau sectorul de

activitate

activitate managerială

Perioada februarie 1974-iulie 1982

Funcţia sau

postul ocupat

Inginer şef la Staţiunea Didactică a IAT

Activităţi şi

responsabilităţi

principale

coordonarea activităţilor agricole

Numele şi

adresa

angajatorului

Staţiunea Didactică a IAT, Calea Aradului 119

Tipul activităţii

sau sectorul de

activitate

activitate managerială

Perioada noiembrie 1969 – februarie 1974

Funcţia sau

postul ocupat

Inginer şef

Activităţi şi

responsabilităţi

principale

coordonarea activităţilor agricole

Numele şi

adresa

angajatorului

Cooperativa Agricolă de Producţie Margina, Jud Timiş.

Tipul activităţii

sau sectorul de

activitate

activitate managerială
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Educaţie şi
formare

Perioada 1982

Calificarea /

diploma

obţinută

doctor în agronomie

Disciplinele

principale

studiate /

competenţe

profesionale

dobândite

Genetică şi Ameliorarea plantelor

Numele şi tipul

instituţiei de

învăţământ /

furnizorului de

formare

Institutul Agronomic Timisoara

Nivelul în

clasificarea

naţională sau

internaţională

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Perioada 1964-1969

Calificarea /

diploma

obţinută

inginer  agronom

Disciplinele

principale

studiate /

competenţe

profesionale

dobândite
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Numele şi tipul

instituţiei de

învăţământ /

furnizorului de

formare

Institutul Agronomic Timisoara

Nivelul în

clasificarea

naţională sau

internaţională

Perioada 1959-1963

Calificarea /

diploma

obţinută

Diploma de liceu

Disciplinele

principale

studiate /

competenţe

profesionale

dobândite

Numele şi tipul

instituţiei de

învăţământ /

furnizorului de

formare

Liceul Nicolae Bălcescu, Râmnicu Vâlcea

Nivelul în

clasificarea

naţională sau

internaţională

Perioada 1956-1959

Calificarea /

diploma

obţinută

Studii gimnaziale
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Disciplinele

principale

studiate /

competenţe

profesionale

dobândite

Numele şi tipul

instituţiei de

învăţământ /

furnizorului de

formare

Şcoala Generală Tălmaciu, jud. Sibiu

Nivelul în

clasificarea

naţională sau

internaţională

Perioada 1952– 1956

Calificarea /

diploma

obţinută

Studii primare

Disciplinele

principale

studiate /

competenţe

profesionale

dobândite

Numele şi tipul

instituţiei de

învăţământ /

furnizorului de

formare

Şcoala Generală Robeşti jud. Vâlcea

Nivelul în

clasificarea

naţională sau

internaţională
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Aptitudini şi
competenţe

personale

Limba(i)

maternă(e)
romana

Limba(i)

străină(e)

cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european

(*)

Ascultare Citire Participare la

conversaţie

Discurs oral Exprimare

scrisă

Limba
franceza

B1 B2 B1 B1 B1

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

Competenţe şi

abilităţi sociale

Sociabil, comunicativ, capabil de muncă în echipă – aptitudini dezvoltate şi

consolidate în cadrul colectivului Disciplinei de Agrotehnică şi Herbologie,

precum şi în cadrul activităţilor desfăşurate cu studenţii.

Competenţe şi

aptitudini

organizatorice

Coordonez activităţii de cercetare a studenţilor, finalizată prin întocmirea

lucrărilor de doctorat, masterat şi licenţă. Din anul 2004 şi până în prezent

sunt decan al Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură din cadrul USAMVB

Timişoara. Începând cu anul 1993 şi până în anul 2006 am fost director al

SD Timişoara, coordonând astfel activitatea  managerială a acestei unităţi de

producţie, învăţământ şi cercetare. Din 1996 și până în prezent sunt

Președinte al Clubului Specialiștilor Agricoli din județul Timiș.

Competenţe şi

aptitudini

tehnice

Abilităţi practice pentru reglarea şi funcţionarea maşinilor agricole, abilitaţi

practice pentru analiza reziduurilor de pesticide din mediul inconjurator, etc.

Competenţe şi

aptitudini de

utilizare a

calculatorului

Utilizare PC – MS-DOS, NORTON COMMANDER, MS WINDOWS, MS

WORD, EXCEL, POWER POINT.
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Competenţe şi

aptitudini

artistice

Distincții

Coordonator al Ansamblului artistic Junii Banatului apartinand USAMVBT

- „Cetățean de onoare” al comunei Margina, județul Timiș, 1995;

- „Diplomă Memorialul Revoluției” acordată de Asociația Memorialul

Revoluției 16-22 decembrie 1989 Timișoara, pentru sprijinul acordat

realizării Muzeului Revoluției, 1998;

- „Diplomă de excelență” acordată de Ministerul Agriculturii, Alimentației și

Pădurilor, Direcția Generală pentru Agricultură și Industria Alimentară,

județul Timiș, pentru activitatea de organizare și coordonare a agriculturii

județului Timiș în calitate de Director General pentru Agricultură și Industria

Alimentară, 2001;

- „Diplomă de onoare” acordată de Uniunea Producătorilor Agricoli, județul

Timiș, 2001;

- „Diplomă de onoare” pentru performanță în producerea de semințe,

acordată de SAATEN UNION, 2002;

- „Diplomă a Prefecturii județului Timiș” pentru activitatea desfășurată în

domeniul agriculturii și administrației, 2003;

- „Diplomă de excelență” acordată de Clubul Specialiștilor Agricoli din

județul Timiș, 2005;

- „Diplomă de excelență” acordată de Senatul USAMVBT, 2005;

- „Diplomă de onoare” acordată de Societatea Națională Română pentru

Științele Solului, București, 21 august, 2006;

- „Diplomă acordată de Oficiul Județean de Consultanță Agricolă a județului

Timiș” pentru activitatea deosebită desfășurată în cadrul consultanței

agricole timișene, Timișoara, 2007;

- „Diplomă de onoare” acordată de USAMVB Cluj Napoca, Facultatea de

Horticultură, pentru întreaga activitate desfășurată în slujba horticulturii, cu

ocazia aniversării a 30 de ani de învățământ horticol clujean, 3 octombrie

2007;

- „Diplomă de excelență” acordată de Universitatea Craiova, Facultatea de

Agricultură pentru contribuția deosebită adusă învățământului agronomic

superior din România;
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Distincții - „Diplomă de onoare” pentru activitatea deosebită desfășurată în cadrul

Consultanței agricole timișene și pentru colaborarea statornică cu Oficiul

Județean de Consultanță Agricolă acordată cu prilejul Săptămânii Calității

timișene, 2007;

- „Diplomă de ctitor” în semn de mulțumire pentru sprijinul acordat Bisericii

Ortodoxe Giarmata Vii, 2008;

- „Diplomă de onoare” – 95 de ani de la fondarea „ Societății Române a

Horticultorilor ca semn de recunoaștere și prețuire pentru întreaga activitate

depusă și afirmarea horticulturii românești, 16 octombrie 2008, București;

- Titlul onorific „Decanul Studenților” cu mențiunea „Cum laudae”, acordată

de Liga Studenților Agro West, 2008;

- „Diplomă de excelență”, Ziua Inginerului 2009, pentru activitatea deosebită

desfășurată în cadrul Cercului de Ingineri Agricoli Timiș, promovarea

inițiativelor inginerești și colaborarea cu alte asociații profesionale;

- „Diplomă de merit” pentru activitatea deosebită în promovarea calității în

agricultură și sprijin acordat activităților Societății de Ingineri Agricoli

Timiș, 11 noiembrie 2010;

- „Diplomă de merit” pentru promovarea Societății de Ingineri Agricoli

Timiș și contribuția la ridicarea prestigiului profesiei de inginer, Zilele

Academice Timișoara, mai 2011;

- „Diplomă și Plachetă Omagială – 60 de ani de învățământ superior horticol

Iași”, în semn de recunoaștere și prețuire pentru activitatea depusă în

afirmarea horticulturii românești, Iași, 26 mai 2011.
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Informaţii suplimentare Lucrări ştiinţifice publicate :260, dintre care cotate ISI 7; cărţi: 12; broşuri:

21, contracte de cercetare : 75, articole de specialitate: 750.

Specializări: Grecia - 1999. ”Managementul structurilor asociative și

cooperatiste din agricultură pentru adaptarea la economia de piață”

Agroforum Danemarca – 2001. “Managementul în agricultură”

România-Banca Mondială – 2001. „Cursuri pregătitoare la granturi

competitive și scheme de proiecte”

Timişoara la, Prof. dr. ing. Lăzureanu Aurel

10.06.2011


