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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Silivăşan Marius

Adresă(e) Jud. Timiş, Timişoara, str. Polonă, nr. 2, bl. X sc.A, et. 1, ap. 6
Telefon(oane)

Fax(uri)
E-mail(uri) marius_silivasan@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Român

Data naşterii 26.iunie.1979

Sex M

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

U.S.A.M.V.B. Timişoara
Învăţământ superior, Activitate didactică şi de cercetare

Experienţa profesională

Perioada 2006 – 2011
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate didactică şi de cercetare

Numele şi adresa
angajatorului

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA, 300645 Timişoara, Calea
Aradului 119, Judeţul Timiş

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ superior

Perioada 2009 - 2011
Funcţia sau postul ocupat Inginer peisagist

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Execuţie proiecte şi coordonare lucrări pe teren

Numele şi adresa
angajatorului

S.C. OBERMEISTER S.R.L., str Iris, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Construcţii şi amenajări de spaţii verzi publice
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Perioada 2007 - 2009
Funcţia sau postul ocupat Inginer peisagist

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Proiectare spaţii verzi

Numele şi adresa
angajatorului

S.C. MELVIN S.R.L., str.Gheorghe Lazăr, nr. 35, ap7, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Obţinere avize de mediu, realizări contracte cu primării, realizarea unor
studii de teren (cadastrul verde), realizarea de Studii de Fezabilitate şi
Proiecte Tehnice

Perioada 2007 - 2009
Funcţia sau postul ocupat Inginer peisagist

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Proiectare spaţii verzi, coordonare lucrări de execuţie  pe şantier, paricipări
la obţinerea unor proiecte

Numele şi adresa
angajatorului

S.C. GARDEN CONSTRUCT S.R.L., clădirea IPROTIM, nr. 211,
Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Construcţii şi amenajări de spaţii verzi publice şi private

Perioada 2003 – 2003
Funcţia sau postul ocupat operator linie

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Ansamblat componente elctronice

Numele şi adresa
angajatorului

S.C. SOLECTRON S.R.L., calea Torontalului  Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Ansamblari componenete electronice şi distribuţie

Perioada Octombrie 2002 – Februarie 2003
Funcţia sau postul ocupat Ajutor bucătar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Pregătit mâncare

Numele şi adresa
angajatorului

S.C. CAPRICE S.R.L., str. Borzeşti, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Sectorul de activitate restauran

Perioada 1999 – 2002
Funcţia sau postul ocupat Operator cadastru verde

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Inventarierea, identificarea şi amplasarea arborilor şi arbuştilor pe hărţi
cadastrale

Numele şi adresa
angajatorului

S.C. PARC SILVA S.R.L., str. Liviu rebreanu, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Realizarea hărţii cadastrale a oraşului Timişoara
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Perioada 1997 – 1998
Funcţia sau postul ocupat Muncitor necalificat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Ansamblare piese auto

Numele şi adresa
angajatorului

S.C. VIRGIL SILVICOM S.R.L., Deva

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Reparaţii auto

Educaţie şi formare

Perioada 2003 – 2010
Calificarea Doctorand

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Activitate didactică şi de cercetare
Pomicultură, pomologie, Pomicultură ornamentală

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA, 300645 Timişoara, Calea
Aradului 119, Judeţul Timiş

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Studii de doctorat

Perioada 1998 –2003
Calificarea / diploma obţinută Inginer horticol, specializare Peisagistică / Diplomă de licenţă

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Dendrologie, Arhitectura peisajulşui, Cadastru verde, Proiectare pe calculator,
Desen tehnic, Design, Arboricultură ornamentală, etc. / competenţe didactice şi
competenţe privind proiectare, amenajarea şi întreţinerea unui spaţiu verde

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA,    300645 Timişoara, Calea
Aradului 119, Judeţul Timiş

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Studii universitare

Perioada 1994 –1998
Calificarea Profil silvicultură, Diploma de Bacalaureat

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Competenţe privind identificarea unor specii de arbori şi arbuşti, înmulţirea
acestora, etc.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

LICEUL HOREA, Deva, jud. Hunedoara

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Studii liceale
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Perioada 1983 – 1991
Calificarea Studii primare şi gimnaziale

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

ŞCOALA GENERALĂ NR. 4, Deva

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Studii primare si gimnaziale

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă Română

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare

scrisă
Engleză

C
1

Pot să
înţeleg un

discurs
lung, chiar

dacă nu este
clar

structurat,
iar

conexiunile
sunt numai
implicite şi

nu
semnalate în

mod
explicit. Pot

să înţeleg
programe de
televiziune
şi filme fără
prea mare

efort.

B
1

Pot să
înţeleg texte
redactate, în

principal,
într-un

limbaj uzual
sau referitor
la activitatea

mea
profesională

. Pot să
înţeleg

descrierea
evenimentel

or,
exprimarea
sentimentel

or şi a
urărilor din

scrisori
personale.

B
2

Pot să
comunic cu
un grad de

spontaneitat
e şi de

fluentă care
fac posibilă
participarea
normală la o
conversaţie

cu
interlocutori
nativi. Pot
să particip
activ la o

conversaţie
în situaţii
familiare,

exprimându
-mi şi

susţinându-
mi

opiniile.ine

A
2

Pot să
utilizez o
serie de

expresii şi
fraze pentru
o descriere
simplă a
familiei
mele şi a

altor
persoane, a
condiţiilor
de viată, a

studiilor şi a
activităţii

mele
profesionale
prezente sau

recente.

B
1

Pot să scriu
un text

simplu şi
coerent pe

teme
familiare

sau de
interes

personal.
Pot să scriu

scrisori
personale
descriind

experienţe şi
impresiiBin

e
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Italiană

B
2

Pot să
înţeleg

conferinţe
şi discursuri

destul de
lungi şi să
urmăresc
chiar şi o

argumentar
e complexă,

dacă
subiectul
îmi este
relativ

cunoscut.
Pot să
înţeleg

majoritatea
emisiunilor
TV de ştiri

şi a
programelor

de
actualităţi.

Pot să
înţeleg

majoritatea
filmelor în

limbaj
standard.

B
1

Pot să
înţeleg texte
redactate, în

principal,
într-un

limbaj uzual
sau referitor

la
activitatea

mea
profesională

. Pot să
înţeleg

descrierea
evenimentel

or,
exprimarea
sentimentel

or şi a
urărilor din

scrisori
personale.

A
2

Pot să
comunic în

situaţii
simple şi

uzuale care
presupun un
schimb de
informaţii
simplu şi
direct pe
teme şi
despre

activităţi
familiare.

Pot să
particip la

discuţii
foarte

scurte, chiar
dacă, în

general, nu
înţeleg

suficient
pentru a

întreţine o
conversaţie.

A
2

Pot să
utilizez o
serie de

expresii şi
fraze pentru
o descriere
simplă a
familiei
mele şi a

altor
persoane, a
condiţiilor
de viată, a

studiilor şi a
activităţii

mele
profesionale
prezente sau

recente.

A
2

Pot să scriu
mesaje

scurte şi
simple. Pot
să scriu o
scrisoare
personală

foarte
simplă, de

exemplu, de
mulţumire.

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

Competenţe şi abilităţi
sociale

Am o bună colaborare cu colegii din colectivul din care fac parte, dar şi cu
studenţii

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

În permanenţă am avut responsabilitatea conducerii activităţilor din
laboratoarele de lucrări practice, desfăşurarea practicii dar şi coordonarea de
deplasări în scop didactic

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Executarea de proiecte şi amenajarea de spaţii verzi, cunoştinţe dobândite în
anii de facultete, precum şi în practicile aferente acestora

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Windows OS (98,
Me, 2000, XP), grafică (Corel Draw, Adobe Photoshop), CAD (ArchiCAD,
Artlantis, Brayce)

Competenţe şi aptitudini
artistice

Desen artistic, desen grafic, schiţe şi proiecte în diferite programe de
calculator, design şi concepţii de diferite materiale de publicitare şi nu numai
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Alte competenţe şi aptitudini -

Permis(e) de conducere Nu

Informaţii suplimentare -

Anexe -

Asist. univ. drd. Silivăşan Marius


