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 Curriculum vitae 
Europass 

 

 
 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  CZISZTER, Ludovic-Toma 

Adresa  12A, Ion Popovici Bănăţeanu, 300370, Timişoara, România 

Telefon  0256 27 71 05 0744 37 79 11 

Fax  0256 27 71 10 

E-mail  cziszterl@animalsci-tm.ro, cziszterl@gmail.com, сziszterl@yahoo.com ,  
 

Cetăţenia  Română 

Etnie  Maghiară 

Data naşterii  03.08.1967 

 Sex  Masculin 

 

Experienţa profesională 
 

Perioada  septembrie1992 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Preparator (septembrie 1992 - octombrie1995), Asistent universitar (octombrie 1995 – martie 1998), 
Şef de lucrări (martie 1998 – octombrie 2004), Conferenţiar (octombrie 2004 – prezent) 

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 - Predarea lucrărilor practice la disciplinele Tehnologia creşterii bovinelor şi Producţiile bovinelor ZI 

- Predarea cursului şi a lucrărilor practice la disciplina Tehnologia creşterii bovinelor ID-IFR 

- Predarea cursului şi a lucrărilor practice la disciplina Tehnică experimentală şi informatică 
documentară anii universitari 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 

- Predarea cursului şi a lucrărilor practice la disciplinele Dirijarea funcţiei glandei mamare şi 
Manipularea marilor funcţii ale organismului, începând cu anul universitar 1997/1998. Iniţierea 
acestor cursuri 

- Predarea cursului şi proiectare la disciplina Proiectare tehnologică la bovine începând cu anul 
universitar 2006/2007 

- Predarea cursului şi a lucrărilor practice la disciplina Manipularea funcţiei glandei mamare şi a 
procesului de creştere începând cu anul universitar 2008/2009 

- Predarea cursului şi a proiectării la disciplina Proiectare şi evaluare tehnică pentru producţia de lapte 
la bovine –masterat – începând cu anul universitar 2008/2009 

- Activităţi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Calea Aradului 119, 
300365 Timişoara, Tel. 0256 27 70 01, 0256 49 40 23, Fax 0256 20 02 96, E-mail 
usabtm@dnttm.ro, Website www.usab-tm.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 - Învăţământ superior tehnic: predare material lucrări practice, predare curs, examinări, verificări, 
elaborare cursuri şi materiale pentru lucrările practice, îndrumare studenţi pentru întocmirea 
proiectelor de diplomă, conducerea activităţii de producţie în ferma de bovine a Staţiunii Didactice 

- Cercetare ştiinţifică 

 
 

mailto:cziszterl@animalsci-tm.ro
mailto:cziszterl@gmail.com
mailto:сziszterl@yahoo.com
mailto:usabtm@dnttm.ro
http://www.usab-tm.ro/
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Perioada  7 iunie 2000 – 30 mai 2001 

Funcţia sau postul ocupat  Crescător tineret taurin femel de reproducţie 

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 - Hrănire şi îngrijire viţele de reproducţie din rasa Holstein 

- Responsabil 100% pentru creşterea viţeilor sugari (cca. 450 cap.) până la înţărcare (vârsta de 35 
zile) şi încă 2 săptămâni după aceea în cuşti individuale amplasate în aer liber. Creşterea viţelelor 
de reproducţie (cca. 70 cap.) în vârstă de 8-12 luni pe păşune de lucernă. 

- Responsabilitate parţială (cca. 40-50%) pentru creşterea viţelelor de reproducţie în vârstă de 3-4 
luni (cca. 100 cap.), pentru creşterea viţelelor de reproducţie în vârstă de 8-12 luni în adăpost, pe 
aşternut adânc (cca. 300 cap.) şi pentru creşterea viţelelor în perioada de montă (12-15 luni, cca. 
150 cap.) 

Numele şi adresa angajatorului   Dairy Progeny Management, 19560 68th St NE, 56273 New London, Minnesota, Statele Unite ale 
Americii, E-mail rimdieke@tds.net   

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Creşterea taurinelor, Creşterea viţelelor destinate reproducţiei 

 

Educaţie şi formare 
 

Perioada  2013-2014 

Calificarea / diploma obţinută  Adeverinţă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Programul de formare psihopedagogică pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia 
didactică a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
Timişoara, Facultatea de Agricultură, http://usab-tm.ro/USAMVB-T_Facultatea-de-
Agricultur%C4%83_ro_2.html 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

 ISCED 6 

Perioada  26 noiembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Team working in international teams, intercultural team management and project management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 ImpactE Integrate Mobile People through Innovative actions in the EURAXESS Service Centres; 
FP7-PEOPLE-2012-EURAXESS-IU 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

 ISCED 4 

Perioada  2012-2013 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Cursuri de formare în domeniul ID/IFR: „Formare şi perfecţionare în utilizarea platformelor ID/IFR şi 
a tehnologiilor TIC în planificarea, organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional”; „Formare şi 
perfecţionare în managementul calităţii”; „Formare şi perfecţionare în editarea de materiale ID/IFR”; 
„Introducere în tehnologiile ID/IFR şi conceptele de eLearning, Blended Learning, Open and 
Distance Learning” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Lucian Blaga, Sibiu; Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului Timişoara; Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti; 
Universitatea Alba Iulia; POSDRU/86/1.2/S61878 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

 ISCED 4 

Perioada  2012-2013 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă - un demers 
pentru calitate 

mailto:rimdieke@tds.net
http://usab-tm.ro/USAMVB-T_Facultatea-de-Agricultur%C4%83_ro_2.html
http://usab-tm.ro/USAMVB-T_Facultatea-de-Agricultur%C4%83_ro_2.html


Pag 3 - Curriculum vitae  

Cziszter Ludovic Toma 

 Pentru mai multe informatii accesati pagina: http://europass.cedefop.eu.int/ 

© Comunitatea Europeana, 2003 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Lucian Blaga, Sibiu; Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului Timişoara; Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti; 
Universitatea Alba Iulia; POSDRU/86/1.2/S61878 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

 ISCED 4 

Perioada  6-10 aprilie 2009 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Auditor în managementul calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, SC 
SRAC Servicii Grup SA SRL, Bucureşti, România, www.srac.ro  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

 ISCED 4 

Perioada  februarie-mai, 2007 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de participare la instruirea privind Instrumentele Structurale UE 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Instruirea orizontală pentru instrumente structurale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Ministerul Economiei şi Finanţelor, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 
(ACIS), Bv. Mircea Vodă, nr. 44,Sector 3, Bucureşti, România 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

 ISCED 4 

Perioada  15 iunie 1993 – 7 mai 1999 

Calificarea / diploma obţinută  Titlul de Doctor 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Teza cu titlul „Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiei de întreţinere şi hrănire a viţeilor în vârstă 
de până la 6 luni” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Calea Aradului 119 

300365 Timişoara, Tel. 0256 27 70 01, 0256 49 40 23, Fax 0256 20 02 96, E-mail 
usabtm@dnttm.ro, Website www.usab-tm.ro  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 6 

 

Perioada  9 septembrie – 7 octombrie 1998 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de absolvire (Award of Completion) 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 - Creşterea viţelelor de reproducţie: cerinţe nutritive, sănătatea în fermele de taurine, biosecuritate, 
planificarea sistemelor de cazare a viţelelor de reproducţie, observaţii asupra tehnologiei, 
echipamentului şi geneticii la Expoziţia mondială de vaci de lapte, Madison, Wisconsin, SUA 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Ridgewater College, Willmar & Hutchinson, Centre for Customized and Continuing Education 

Hutchinson, Minnesota, SUA 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 4 

 

Perioada  24 mai – 27 iunie 1997 

Calificarea / diploma obţinută  Creşterea vacilor de lapte 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 - Instruire practică în domeniul creşterii vacilor de lapte din rasele Holstein şi Jersey: mulgerea 
vacilor de lapte, hrănirea vacilor de lapte, sisteme de întreţinere a vacilor de lapte, calitatea 
laptelui 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Laegaard Landbrugskole, Skivevej 112, 75000 Holstebro, Danemarca, Tel 7 42 11 27, 

Fax 97 40 22 48 

 

http://www.srac.ro/
mailto:usabtm@dnttm.ro
http://www.usab-tm.ro/
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Perioada  mai 1997 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de studii superioare (Certificat d’etudes superieures) 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 - Adaptarea digestivă şi metabolică la rumegătoare: digestia intraruminală, optimizarea întocmirii 
raţiilor la rumegătoare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara şi Şcoala Superioară 
Agronomică (ENSA) din Rennes, Cedex, Franţa, Calea Aradului 119, 300365 Timişoara, Tel. 0256 
27 70 01, 0256 49 40 23, Fax 0256 20 02 96, E-mail usabtm@dnttm.ro , Website www.usab-tm.ro 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 4 

 

Perioada  23 octombrie 1995 – 23 februarie 1996 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 - Studiul curbelor de lactaţie: studiu bibliografic privind curbele de lactaţie, organizarea şi prelucrarea 
datelor referitoare la curbele de lactaţie, scriere şi publicare de articole ştiinţifice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole Gödöllő 

Gödöllő, Ungaria 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 4 

 

Perioada  21 august – 1 septembrie 1995 şi 7-16 septembrie 1995 

Calificarea / diploma obţinută  Diplome de absolvire a cursurilor (Course completion diplomas) 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 - Planificarea şi economia strategiilor de ameliorare a animalelor: principiile răspunsului la selecţie, 
indicele de selecţie, derivarea ponderii economice din ecuaţiile profitului, fluxul de gene, 
proiectarea programelor de ameliorare la animale, metode economice în ameliorarea animalelor, 
introducerea riscului şi a probabilităţii de succes în strategiile de ameliorare. 

- Modele liniare aplicate în ameliorarea animalelor: distribuţii, modele liniare, estimarea, modele de 
regresie, modele de clasificare, predicţia, modele animale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Centrul de ameliorare genetică a animalelor domestice, Universitatea din Guelph, Canada şi 
Institutul de cercetări pentru producţia animală, Uhrineves, Praga, Republica Cehă, Pratelstvi 815, 
104 01 Praha 114 – Uhrineves, Tel .+420 267 009 511, Fax +420 267 770 779, site www.vuzv.cz  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 ISCED 4 

 

Perioada  septembrie 1987 – iunie 1992 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de inginer 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 - Fundamentale: Biofizică, Biochimie, Matematică şi statistică biologică, Anatomie, histologie, 
embriologie, Fiziologie animală, Producerea şi conservarea furajelor, Maşini şi instalaţii 
zootehnice, Genetică, Zooigienă, Construcţii zootehnice, Reproducţia animalelor, Ameliorarea 
animalelor, Alimentaţia animalelor 

- Specialitate: Piscicultura, Tehnologia creşterii cabalinelor, Tehnologia creşterii bovinelor, 
Tehnologia creşterii suinelor, Tehnologia creşterii ovinelor, Tehnologia creşterii păsărilor, Sisteme 
informaţionale şi analiză economică, Tehnică experimentală şi informatică documentară, 
Management, Practică de specialitate, Proiectare tehnologică la bovine, Proiectare tehnologică la 
ovine, Optimizarea bazei furajere pentru rumegătoare, Fiziologia digestiei la rumegătoare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Calea Aradului 119 

300365 Timişoara, Tel. 0256 27 70 01, 0256 49 40 23, Fax 0256 20 02 96, E-mail 
usabtm@dnttm.ro, Website www.usab-tm.ro 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

 ISCED 5 

 

 
 
 
 
 

mailto:usabtm@dnttm.ro
http://www.usab-tm.ro/
http://www.vuzv.cz/
mailto:usabtm@dnttm.ro
http://www.usab-tm.ro/
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 Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 

Limba maternă  Româna 

 

Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  
 

Engleza*  C2 Utilizator 

experimentat 

C2 Utilizator 

experimentat 

C1 Utilizator 

experimentat 

C1 Utilizator 

experimentat 

C2 Utilizator 

experimentat 

Franceza  A2 Utilizator elementar C1 Utilizator 
experimentat 

A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar 

Maghiara  A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar B1 Utilizator 
independent 

A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
*Certificat de studii International House Language Centre din 25 octombrie până în 18 decembrie 1993, nivelul 

10 (upper-intermediate) 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  - spirit de echipă: 
Echipe de cercetare ştiinţifică (35 contracte): 

- Domeniul de cercetare bovine: 28 contracte ca membru (7 calitatea laptelui, 7 ameliorare, 
3 comportament, 3 probiotice, 3 îngrăşare, 3 muls mecanic şi 2 modernizare ferme) şi 1 
contract ca director în domeniul calităţii laptelui de vacă, 

- Domeniul ce cercetare bunăstare animală: 3 contracte internaţionale ca responsabil 
pentru România WELANIMAL LLP-LdV project – LLP-LdV-TOI-2007-TR-002 
http://www.welanimal.aku.edu.tr/, EUWelNet, Sanco/2012/G3/EUWELNET/S12.635078, 
www.euwelnet.net, AWARE - Animal Welfare Research in an Enlarged Europe, DG SANCO 
FP7-KBBE-2010-4, Project No. 265686 http://www.aware-welfare.eu/ 

- Domeniul de cercetare ovine 1 contract bilateral românia-Ungaria, director 
- Domeniul de cercetare piscicultură 2 contracte: membru FITFISH (COST Action), PCCA 

2013 
Echipe redacţionale 

- Membru colegiul de redacţie la volumele de lucrări ştiinţifice ale Facultăţii de Zootehnie şi 
Biotehnologii Timişoara 1999, 2002-2014 

- sub-editor al revistei Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies Timişoara, 
2013-2014 

- membru colectivul redacţional al revistei Ferma 
- redactor la ziarului Anunţuri Agricole 
- membru Advisory Board la Kocatepe Veterinary Journal de la Afyon Kocatepe University, 

Afyonkarahisar, Turcia) 
Echipe de extensie universitară în domeniul creşterii taurinelor (Unitatea de extensie a USAMVB 

Timişoara, 2005) 

- abilităţi interculturale specifice 

- Am crescut într-un mediu multietnic şi multicultural (români, maghiari, germani, slovaci) 
specific spaţiului est-european 

- M-am integrat în societatea americană a fermierilor în care am lucrat un an de zile 
2000/2001 

- Am participat la activităţi de alegere a junincilor în Germania, Austria şi Ungaria la cererea 
fermierilor din România 

- Am participat la patru conferinţe ale Federaţiei Europene de Zootehnie unde am 
prezentate lucrări ştiinţifice (Aarhus, Praga, Viena, Varşovia), precum şi la simpozioane 
regionale în Ungaria, Slovacia, Grecia, Macedonia şi la Iaşi, Cluj-Napoca şi Bucureşti, 
România 

- Am participat la vizite de specialitate în Olanda (mai 2003), Marea Britanie (septembrie 
2006, iunie 2008, iunie 2009), Serbia (2011) 

- Menţin legătura cu persoanele de diferite culturi cu care am luat contactul. Am relaţii bune 
cu pictorul danez de origine austriacă Adi Holzer încă din anul 1993 când i-am ajutat pe el 
şi soţia sa Kim să construiască un viitor pentru un copil dintr-un orfelinat românesc. 

http://www.welanimal.aku.edu.tr/
http://www.euwelnet.net/
http://www.aware-welfare.eu/
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- abilităţi de relaţionare rapidă cu auditoriul, obţinute în urma experienţei de peste 20 ani de 
predare în învăţământul universitar, prezentări de materiale de extensie (Ferma de taurine în 
perspectiva integrării în Uniunea Europeană ediţiile I-IV, întâlniri cu fermierii din judeţele Arad, 
Timiş, Hunedoara şi Caraş-Severin), prezentări de materiale de specialitate la Reşiţa 2002, 
expoziţia Agromalim Arad 2003-2013, Timagralim/Banat Agralim Timişoara 2005-2014, 
Expoziţia de taurine Covasna 2009-2011, Agraria Cluj-Napoca 2012. 

   

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 - Organizare activităţi didactice şi ştiinţifice cu studenţii  

- Vizite anuale de studii cu studenţii în ferme de creştere a taurinelor, precum şi vizite de studii 
cu studenţii anilor terminali, atât în ţară cât şi în străinătate (Ungaria 1998). 

- Întocmirea planului de cercetare şi organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor 
pentru realizarea proiectelor de diplomă şi a lucrărilor de disertaţie la disciplinele Tehnologia 
creşterii bovinelor, Tehnologia creşterii cabalinelor, Manipularea marilor funcţii ale 
organismului, Proiectare tehnologică la bovine şi Proiectare şi evaluare tehnico-economică 
pentru producţia de lapte şi de carne la bovine. În perioada 1994-2014 am îndrumat un număr 
de 59 de studenţi. 

- Coordonare stagii doctorat şi postdoctorat, 2013-2014 

- Director al Asociaţiei Crescătorilor de Vaci cu Lapte Judeţul Timiş, afiliată la Federaţia 
Crescătorilor de Bovine din România 2006-prezent 

- Organizarea expoziţiei de taurine din cadrul târgului Timagralim/Banat Agralim 2006-2014. 

- Coordonator al Departamentului de formare profesională al Federaţiei Crescătorilor de Bovine din 
România 

- Organizare simpozion/work-shop/roadshow/curs 
- Curs „Producerea furajelor”, Bernd Henn, Triesdorf Consult, Germania, Giera, 17 martie 

2009 
- Curs „Hrănirea vacilor de lapte” şi „Modele de adăposturi pentru animale”, Bernd Henn, 

Triesdorf Consult, Germania, Timişoara şi Variaş, 18 martie 2009 
- Simpozionul “Seminarul Creşterii Vacilor de Lapte”, USAMVB Timişoara 2 Aprilie, 2009 

împreună cu Johnson Diversey Company, Marea Britanie şi Ambasada Marii Britanii din 
Bucureşti 

- Cursul “Animal Welfare: some current and future issues”, Prof. Donald M. Broom, 
Universitatea Cambridge, Marea Britanie, USAMVB Timişoara, 22 Mai 2009 

- Simpozionul satelit “Promovarea bunăstării animalelor de fermă prin activităţile de instruire 
profesională WELANIMAL”, USAMVB Timişoara, 22 Mai 2009. 

- Cursul „Cum va arăta ferma de vaci de lapte în anul 2020?, Rina Hulsbosch şi Jan Lambers, 
Colegiul Universitar Katholieke Hogeschool Kempen, Geel, Belgia, USAMVB Timişoara, 14 
februarie 2011 

- Workshop-ul " Îmbunătăţirea de abilităţi practice în agricultură - Dezvoltarea zonelor rurale din 
Banat", participare România-Serbia, USAMVB Timişoara, 17 octombrie 2011 

- Curs „Artificial Insemination Training Course for Herdmen“ şi vizită ferme de vaci de lapte în 
Banatul sârbesc, Zrenjanin, Serbia, 28 octombrie 2011 

- Workshop-ul „Tehnologii moderne în creşterea taurinelor de lapte”, cu ocazia expoziţiei 
Timagralim, Timişoara, 17 iunie 2011 

- Workshop/Seminar ”Ameliorarea producţiei de lapte în ferme familiale”, în cadrul proiectului 
IPA Îmbunătăţirea abilităţilor practice în agricultură – Dezvoltarea zonelor rurale din Banat, 17 
octombrie 2011 

- Roadshow -ul proiectului AWARE “Cercetarea şi educaţia în domeniul bunăstării animale într-
o Europă lărgită “, Timişoara, USAMVB Timişoara, 25 mai 2012 

- Workshop-ul “Animal Behaviour in Farm Animal Welfare Assessment”, USAMVB Timişoara 
15-16 Martie 2013 

- Workshop-ul „Perspective privind producţia de lapte de vacă”, în cadrul expoziţiei Banat 
Agralim, Timişoara, 31 iunie 2014 

   
 

Competenţe şi aptitudini tehnice  - Membru în Comisia Tehnică de conducere a Registrului Genealogic din cadrul Federaţiei 
Crescătorilor de Bovine din România 

- Conducere tractor agricol: carnet de conducere obţinut în liceu, cursuri de conducere a tractorului 
în timpul facultăţii, conducerea tractorului în ferma din SUA 

- Conducere skid-steer, aptitudine dobândită în timpul muncii în SUA 
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- Folosirea diverselor utilaje şi instalaţii agricole: maşină de distribuit nutreţuri, cositoare, greblă, 
descărcător de siloz, instalaţia de muls, gard electric, instalaţii diverse de evacuare a gunoiului 
de grajd, instalaţie de alăptare automată a viţeilor, ecornator, tehnică medicală veterinară. 
Aptitudini dobândite în cursul instrucţiei practice din ferme din ţară şi străinătate. 

- Utilizare aparatură de laborator complexă dobândită în cursul pregătirii tezei de doctorat şi în 
cadrul rezolvării problematicii cercetării ştiinţifice din contractele în care am fost membru. 

- Bonitare animale în cadrul unor expoziţii de taurine: Timagralim Timişoara 2006-2014, Agromalim 
Arad 2010-2011 

 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 O bună stăpânire a programelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe PhotoShop, 
Statistica 

 

Competenţe şi aptitudini artistice  Am făcut parte din corul şcolii timp de 6 ani (clasele V-X) 
 

Alte competenţe şi aptitudini  - Am dobândit abilităţi practice de lucru cu lemnul în atelierul de tâmplărie al tatălui meu 

- Am practicat modelismul, fiind vicecampion naţional la navomodelism categoria Submarine în anul 
1985 

- Domeniile de competenţă dobândite pe parcursul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi 
practică în fermă sunt: creşterea tineretului taurin, ameliorarea prin încrucişare a raselor de 
taurine, tehnologii de creştere a vacilor de lapte, modelarea proceselor biologice, modele de 
apreciere a valorii genetice a animalelor, utilizarea de biostimulatori, manipularea funcţiei lactate 
la animale, aprecierea bunăstării animalelor în fermă 

- Întocmirea de proiecte tehnologice pentru înfiinţarea sau modernizarea de ferme de vaci de lapte 
finanţate prin programe europene sau naţionale (21 proiecte) 

- Scrierea şi prezentarea lucrărilor ştiinţifice, competenţă dobândită prin participarea la un simpozion 
satelit al Federaţiei Europene de Zootehnie, 1998 

- Hobby: muzica de operă 
 

Permis de conducere  Categoriile B şi C 

   

Informaţii suplimentare  PUBLICAŢII 

- cărţi, îndrumătoare 

1. Bioetica, bunăstarea şi protecţia animalelor, Ed. Mirton, Timişoara, 2013, ISBN 978-973-52-
1314-5 

2. Farm Animal Welfare and Product Quality, Ed. Demeter, Thessaloniki, Grecia, 2013, ISBN 978-
960-98079-1-3 

3. Basics of Animal Welfare And Product Quality, Szent Istvan University, Godollo, 2010, ISBN 
978-963-269-143-5 

4. Bazele relaţiei dintre bunăstarea animală şi calitatea produsului, Ed. Agroprint, Timişoara, 
2010, ISBN 978-973-8287-79-2. 

5. Producţiile animalelor. Producţiile bovinelor – îndrumător de lucrări practice, Ed. Agroprint, 
Timişoara, 2010, ISBN 978-973-8287-93-8 

6. Tehnologia creşterii bovinelor – manual ID, Ed. Eurobit, Timişoara, 2009, ISBN 978-973-620-
547-7 

7. Tehnică experimentală în zootehnie şi informatică documentară, Ed. Mirton, Timişoara, 2008 
ISBN 978-973-52-0394-8 

8. Dirijarea producţiei de carne şi de lapte la animalele domestice, Ed. Mirton, Timişoara, 2008, 
ISBN 978-973-52-0395-5 

9. Tehnologia creşterii bovinelor – lucrări practice, Ed. Eurostampa Timişoara, 2005 ISBN 973-
687-302-1 

10. Dirijarea funcţiei glandei mamare, Ed. Eurostampa Timişoara, 2003 ISBN 973-687-137-1 

11. Tehnologia creşterii bovinelor. Lucrări practice, Lito USAB, 1994 

- publicaţii ştiinţifice 

256 lucrări ştiinţifice originale, din care 51 ca prin sau singur autor, 9 cotate ISI, 5 indexate ISI, 
70 indexate CABI Full Text 

- lucrări de popularizare a ştiinţei 144 publicate în revistele Ferma şi Agricultura Banatului, ziarul 
Anunţuri Agricole, ExPress Dairy, InfoLacta, Holstein magazin (România şi Ungaria), Magyar 
Juhászat és Kecsketenyésztés (Ungaria) 
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  O bună stăpânire a programelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe PhotoShop, 
Statistica 

 

  

COMISII 

- comisii doctorat: 44 participări în calitate de membru 

- referent ştiinţific teză doctorat 5 

- comisii de organizare a manifestărilor ştiinţifice, 1992-2014, Timişoara 

- comisii examinare postdoctorat: 3 

- referent ştiinţific carte: 3 

 

ORGANIZAŢII 

- membru al Societăţii Române de Zootehnie din anul 1993 

- membru European Food Safety Authority din 2010 

- membru Dairy Calf and Heifer Association, SUA din 2010 

 

INVITED SPEAKER 

- 2nd Greek Veterinary Congress, Salonic, Grecia, 19 martie 2011: Farm animal welfare and society 

 

CURSURI PREDATE ÎN STRĂINĂTATE 

- Katholieke Hogeschool Kempen, Geel, Belgia, 24 februarie 2010: Cazarea şi bunăstarea taurinelor 
în România 

- Katholieke Hogeschool Kempen, Geel, Belgia, 26 februarie 2010: Agricultura în România 

- NAGREF, Veterinary Research Institute, Salonic, Grecia, 18 martie 2011: Farm animal welfare in 
WELANIMAL society 

 

EXPERT 

Membru Working Group Small Scale Dairy Farms în cadrul EFSA (European Food Safety Authority), 
2014-2015 

 

 

 

Referinţele pot fi furnizate la cerere 
 
 
Timişoara 13 februarie 2015 
 

 


