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Informaţii personale  

Numele şi prenumele  CRISTEA TEODOR 

Adresa  Loc. Urseni, com. Moşniţa Nouă, nr. 207, jud. Timiş, România 

Telefon  Mobil: +40 741960747 

Fax  

E-mail cristeateodor@yahoo.com  

  

Naţionalitatea  Română 

  

Data naşterii 12 julie 1963 

  

Genul  masculin 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada (de la – până la)  Sept. 2011 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Şef lucrări 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  
Curs şi Lucrari practice - Contaminanti în produse horticole 

Lucrări practice - Agrotehnică  

Lucrari practice – Tehnica lucrărilor de întreţinere 

Colaborator la proiecte de cercetare PNCD  

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Calea 

Aradului, nr.119, cod 300645 Timişoara, jud. Timiş 

  

Perioada (de la – până la)  2007 -2011 

Funcţia sau postul ocupat  Cercetător ştiinţific III 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  
Responsabil cu lucrările de intreţinere in plantaţia  pomi-viticolă a Staţiunii Didactice 

Experimentale 

Colaborator la proiecte de cercetare PNCD  

Curs şi Lucrari practice - Contaminanti în produse horticole 

Lucrări practice - Agrotehnică 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Calea 

Aradului, nr.119, cod 300645 Timişoara, jud. Timiş 

 

Perioada (de la – până la)  1994-2002 

Funcţia sau postul ocupat 1994 – 1995, asistent cercetare; 
1995 – 1997, cercetător stiinţific; 

1997 – 2002, cercetător ştiinţific gr.III;Secretar ştiinţific, 

mailto:cristeateodor@yahoo.com


  
 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

Domenii de competenţă: 

 Agricultura şi reconstrucţia biologică,  

 Cultura plantelor furajere,  

 Genetica şi ameliorarea plantelor furajere,  

 Pratologie şi pratotehnică, 

 

Proiecte de cercetare - dezvoltare 

 Colaborator la proiecte în cadrul Programului RELANSIN; 

 Colaborator la proiecte în cadrul Programului AGRAL; 

 Colaborator la teme de cercetare în cadrul Programului ORIZONT – A.S.A.S 

Bucureşti (1994 - 2000); 

Nr. total de proiecte realizate: 8  

 

Numele şi adresa angajatorului  STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PAJIŞTI TIMIŞOARA, Calea 

Urseni, nr. 32, Timişoara, 300703 

Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Activitate de cercetare ştiinţifică  

 

Studii şi cursuri de specialitate  

Perioada (de la – până la) 1996-2002 

Tipul calificării / diploma obtinuta Diploma de doctor în Agronomie 

Domeniul studiat / aptitudini Producere de sămânţă la plantele furajere perene. Teza: Elemente de tehnologie în 

producerea de sămânţă la ghizdei. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
Ministerul Educaţiei. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

Timişoara  

Nivelul în cadrul clasificării naţionale 

(dacă este cazul) 
 

Perioada (de la – până la) 1995 

Tipul calificării / diploma obtinuta Diplomă de studii aprofundate 

Domeniul studiat / aptitudini Studii aprofundate în Cultura plantelor de câmp 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
Ministerul Educaţiei. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

Timişoara 

Nivelul în cadrul clasificării naţionale 

(dacă este cazul) 
 

Perioada (de la – până la) 1989- 1994 

Tipul calificării / diploma obtinuta  Diploma de inginer agronom 

Domeniul studiat / aptitudini Agrotehnică, Agrochimie, Pedologie, Fitotehnie, Legumicultură, Pomicultură, Viticultură şi 

vinificaţie, Cultura plantelor furajere, Management, Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
Ministerul Educaţiei. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

Timişoara 

Nivelul în cadrul clasificării naţionale 

(dacă este cazul) 
 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba maternă Română  

Limbi străine cunoscute  

Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken 

interaction 

Spoken 

production 

 

Limba Engleză   A2 Basic user A2 Basic user A2 Basic user A2 Basic user A2 Basic user 

            

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en


  
 

  

Aptitudini şi competenţe sociale Sociabil, comunicativ, capabil să lucrez în echipă. Coordonez activitarea de cercetare a 

studenţilor,pregătirea lucrărilor de licenţă. Organizarea şi amplasareaexperienţelor în câmp, 

pregătirea proiectelor de cercetare, executarea şi completarea rapoartelor de cercetare, 

managementul bugetului alocat contractelor de cercetare. 

  

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice 

Sociabil, comunicativ, capabil de muncă în echipă – aptutudini dezvoltate şi consolidate în 

timpul activităţilor de cercetare cu studenţii şi cercetătorii. 

  

Aptitudini şi competenţe tehnice Aptitudini tehnice în mânuirea echipamentelor de cercetare din câmp şi laborator. Technical 

skills in handling equipment research laboratory. Reglarea maşinilor de semănat, plantat, 

fertilizat, erbicidat, etc.. 

  

Aptitudini şi competenţe în 

utilizarea calculatorului 

Utilizarea calculatorului (Microsoft Office, internet) 

  

Aptitudini şi competenţe artistice  

  

Alte aptitudini şi competenţe  

  

Permis de conducere Permis de conducere categoria B 

  

Informaţii suplimentare Publicaţii 

Lucrări ştiinţifice: 69  

Brevete şi produse omologate:  

 soiul-  OLTIM, Lotus corniculatus, , 2004  (ISTIS); 

 soiul - DANITIM, Trifolium repens, 2004  (ISTIS). 

 8 tehnologii privind cultivarea pajiştilor şi a plantelor furajere 

  

Anexe  

 

 

 

  TIMIŞOARA, 28.06.2012    Şef lucrări dr.ing. CRISTEA TEODOR 


