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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume REMUS GHERMAN  

Adresă(e) Str. Faurilor, nr. 16, Arad, judeţul Arad 

Telefon(oane)  Mobil: 0040740073955 

E-mail(uri) remusgherman712000@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 02.09.1971 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – 
Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului, nr. 119 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.03.2017- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- susţinerea de cursuri şi seminarii, la disciplinele: Managementul resurselor umane, Forme economice de 
cooperare, Servicii si utilitati publice 
  - îndrumarea studenţilor de la învăţământ de zi şi la distanţă în vederea elaborării lucrărilor de licenţă; 
  - activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de 
Management Agricol, Calea Aradului, nr. 119 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi didactice, activităţi de cercetare 

  

Perioada 01.09.2008 – 28.02.2017 

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- predarea şi seminarizarea cursului de Managementul resurselor umane 
  - îndrumarea studenţilor de la învăţământ de zi şi la distanţă în vederea elaborării lucrărilor de licenţă; 
  - activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de 
Management Agricol, Calea Aradului, nr. 119 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi didactice, activităţi de cercetare 

  

Perioada 10.10.2005 – 31.08.2008 

Funcţia sau postul ocupat Inspector specialitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale   - coordonarea activităţii societăţilor subordonate primăriei Municipiului  Arad 

Numele şi adresa angajatorului - Primăria Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Administraţie publică 

  

Perioada 01.10.1997 – 31.12.2004 

Funcţia sau postul ocupat Şef fermă 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

   - managementul fermei 
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Numele şi adresa angajatorului SC Agroindustriala Utviniş SA, judeţul Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producţie agricolă 

  

Perioada 1996  – 1997 

Funcţia sau postul ocupat Inginer agronom 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

   - Coordonarea producţiei agricole în cadrul societăţii 

Numele şi adresa angajatorului SC Agroindustriala Şagu SA, judeţul Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producţie agricolă 

  

Perioada 1995 – 1996 

Funcţia sau postul ocupat Şef fermă 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

   - managementul fermei 

Numele şi adresa angajatorului SC Nerotim SA Sânnicolaul Mare, Judeţul Timiş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producţie agricolă 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2009-2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Aurel Vlaicu, Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice 

 
 

 

Perioada 2006-2009 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat Ştiinţe Economice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management general, Managementul resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Aurel Vlaicu, Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice 

  

Perioada 2000 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Agronomie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Asociere şi cooperare în agricultură, management şi marketing în agricultură 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de Management 
Agricol 

  

Perioada 1995 - 1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Studii Aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management şi gestiune în agricultură 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de Agricultură 

  

Perioada 1990 - 1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologii agricole, Management, Marketing  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de Agricultură 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Maghiară  
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacităţi de comunicare, flexibilitate în muncă dobândite pe parcursul activităţii dobândite la locurile de 
muncă  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric, experienţă managerială dobândite în perioada în care am deţinut funcţii de conducere 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- operare calculator 
- utilizator de echipamente multimedia  

  

Permis(e) de conducere B, C 
  

Experienţa în activitatea de 
cercetare 

Director proiect cercetare/consultanţă 

 Eficientizarea utilizării resurselor umane în vederea creşterii productivităţii muncii la S.C.. 
MAVROS CONSULT S.R.L beneficiar: S.C. MAVROS CONSULT S.R.L., valoare: 
10.145,3 Euro, perioada: 2016-2018 

Membru în echipa proiectului: 

 Perfecţionarea marketingului operaţional prin activităţi manageriale ale S.C. Belchim Crop 
Protection România S.R.L. în vederea eficientizării segmentării pieţei produselor de 
protecţia plantelor, beneficiar: S.C. Belchim Crop Protection România S.R.L., valoare: 
10473,50 Euro, perioada: 2015-2017 

 Analiza impactului implementarii Axei 4 Leader – Programul National de Dezvoltare Rurala 
2007-2014 – în Regiunea de dezvoltare Vest, beneficiar: S.C. Independent Advisers 
SRL,Buzău, valoare: 10390,31 Euro, perioada: 2014-2016 

 Research regarding the economical efficiency of using the herbicide pallas 75 WG in the 
cereal crops the western zone of Romania, beneficiar: Dow Agro Sciences  Export, S.A.S 
France, valoare: 10.000 Euro, perioada: 2009-2012 

 publicaţii: 2 cărţi de specialitate ca singur autor, un suport de curs; peste 71 lucrări 
ştiinţifice publicate la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi în reviste de 
specialitate; 

 apartenenţa la organizaţii şi asociaţii profesionale: membru în 4 organizaţii (Asociaţia 
Generală a Inginerilor din România, Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinara din zona 
de Vest a României, Societatea Română a Horticultorilor – Filiala Dahlia Timiş, Societatea 
de Istorie şi Retrologie Agrară din România) 

  

Anexe Copii diplome 

 

 
Conf. Dr. REMUS GHERMAN 

 

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

