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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume IANCU TIBERIU 

Adresă(e) Calea Aradului, nr. 119, Timișoara, jud. Timiş 

Telefon(oane) 0256277440   

Fax(uri) 0040256277031 

E-mail(uri)   tibi_iancu@gmx.de 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională 20 
  

Perioada   16.02.1998 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, conferenţiar, şef lucrări, asistent, preparator 

Activităţi şi responsabilităţi principale  - susţinere activități didactice, de cercetare, consultanţa 
- activități de mentorat pentru studenţii învăţământului la distanţă; 
- organizarea și planificarea activităţii de practică a studenţilor 
- coordonarea întocmirii lucărilor de licenţă şi diseraţie 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educație și cercetare 
  

Perioada Martie 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prorector Educație și Asigurarea Calității 

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonarea activității didactice la nivel de universitate; 
- organizarea și planificarea activitățiilor derulate în cadrul departamentului de asigurare a calității;   

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație și asigurarea calității 
  

Perioada Septembrie 2014 – august 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert formator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea de cursuri în cadrul proiectului ֦Formare profesională pentru fermierii care dețin ferme de semi-
subzistență în Regiunea Vestˮ 

Numele şi adresa angajatorului SC ROMAIR CONSULTING SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Mentorat și formare 
  

Perioada Septembrie - Octombrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Formator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea de cursuri în cadrul proiectului ֦Măsuri active de diminuare a șomajului d elungă durată în 
județele Caraș Severin și Hunedoara 

Numele şi adresa angajatorului Asociația Azi pentru Viitor, Teleorman - IGNIS 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Mentorat și formare 
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Perioada 2000 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Tutore ID 

Activităţi şi responsabilităţi principale   - întocmirea programelor analitice; 
   - îndrumarea, coordonarea activităţii profesionale; 

- coordonarea activităţii didactice la nivel de facultate pe ani de studiu 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație și coordonare 
  

Perioada 2000 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Îndrumător de an ID 

Activităţi şi responsabilităţi principale   - îndrumarea, coordonarea studenți; 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație  
  

Perioada 01.08.1997 – 01.10.1997 

Funcţia sau postul ocupat Inginer cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Responsabil contract  cercetare firma PROBIS Germania 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 
  

Perioada 09.09.1996 – 01.08.1997 

Funcţia sau postul ocupat Asistent  cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil contract  cercetare firma PROBIS Germania 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Introducere în tehnologiile ID/IFR și conceptele de eLearning, Blended Open and Distance Learning 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blagaˮ Sibiu 
 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Formare și perfecționare în editarea de materiale ID/IFR - 
materiale de studiu tipărite sau în format electronic ce combină tehnici interactive, audio, video și 
multimedia 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blagaˮ Sibiu 
 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formare și perfecționare în managementul calității - principii de implementare a calității, indicatori și criterii 
de calitate și performanță în ID/IFR 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blagaˮ Sibiu 
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Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formare și perfecționare în utilizarea platformelor ID/IFR și a tehnologiilor TIC în planificarea, organizarea 
și desfășurarea procesului educațional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blagaˮ Sibiu 
 

 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Brevet de turism, Nr. 22172/11.10.2012 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Manager în activitatea de turism 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 

  

Perioada 22-24 martie 2010 Bucureşti, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

e-Learning platform MOODLE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, Triesdorf, Germany  

  

Perioada 22-26 februarie 2010 Timişoara, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Quality management (managementul calităţii) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, Triesdorf, Germany  

  

Perioada 30 Noiembrie – 11 Decembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect / Certificat absolvire Seria G nr. 00036793 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificarea proiectului, analiza riscului proiectului, implementarea proiectului, evaluarea proiectului, 
managementul resurselor umane, management financiar, realizarea şi coordonarea unui proiect. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Eurodidactica SRL 

  

Perioada 16-20 noiembrie 2009 Bucureşti, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Project Planning (Planificarea proiectului) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, Triesdorf, Germany  

  

Perioada 01-07 Octombrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Mentor / Certificat absolvire Seria G nr. 00036783 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare interactivă, comunicare mentor-student/stagiar, menţinerea echilibrului în cadrul grupului de 
lucru, dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor, îndrumarea observării de către student/stagiar a 
procesului de predare-învăţare, îndrumarea studenţilor în alcătuirea proiectului didactic, evaluarea 
performanţelor studenţilor/stagiarilor, organizarea activităţii de practică/stagiatură, planificarea activităţii de 
practică a studenţilor/stagiarilor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Eurodidactica SRL 

  

Perioada 02-09 Septembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Formator / Certificat absolvire Seria G nr. 00036770 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, efectuarea formării, evaluarea cursanţilor, revizuirea şi promovarea programului de 
formare, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor şi a stagiilor de formare, marketing-
ul formării. 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Eurodidactica S.R.L. 

  

Perioada 6-10 iulie 2009 Triesdorf, Germania 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Agricultural management (Management agrar) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, Triesdorf, Germany 

  

Perioada 6-10 Aprilie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Auditor în domeniul calităţii / Certificat absolvire Seria E nr. 0237323 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare specifică activităţii de audit, munca în echipa de audit, pregătirea perfecţionării profesionale, 
analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii, colectarea şi structurarea informaţiilor 
specifice activităţii de audit, conducerea auditului, examinarea documentelor specifice activităţii de audit şi 
întocmirea raportului de examinare, întocmirea documentelor specifice activităţii de audit, întocmirea 
raportului de audit, planificarea activităţii de audit. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii Bucureşti 

  

Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master Seria  I nr. 0034248 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economia resurselor, Servicii rurale, Politici agroalimentare, Managementul dezvoltării rurale durabile, 
Finanțare comunitară pentru dezvoltare rurală, Economia Uniunii Europene etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

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

  

Perioada 2003-2007 

Calificarea / diploma obţinută Economist  licenţiat / Diplomă de licenţă Seria A1 nr. 0128931 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economia întreprinderii, Economia serviciilor, Economia turismului, Agroturism, Analiză economico-
financiară, Management în servicii, Managementul resurselor umane,  Marketingul serviciilor, Cercetări de 
marketing, Proiecte economice etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Mihai Eminescu Timișoara, Facultatea de Management  Turistic, Hoelier și Comercial  

  

Perioada 1998-2005 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Agronomie / Diplomă de doctor Seria D. nr. 0004915 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe în management şi marketing în agricultură şi în finanţarea şi creditarea agriculturii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

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

  

Perioada 28.05-21.08.2000 

Calificarea / diploma obţinută Bestatigung (Certificare) – Ausbildung (Pregătire profesională) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Landwirtschaftliche Betriebslehre / Farm management (Managementul exploataţiei agricole), 
Landwirtschaftliches Beratungswesen (Consultanţă în agricultură) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Hohenheim – Stuttgart, Institut fur Landwirtschaftliche Betriebslehre 410b, Germania 

  

Perioada 01-03.08.2000 

Calificarea / diploma obţinută Teilnahmebestatigung (Certificare) – Trainingskurs (Curs pregătire profesională) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Komunications – und Kooperations  (Comunicare şi cooperare) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Hohenheim – Stuttgart, Institut fur Sozial Wissenschaften des Agrarbereichs 430a, Germania 
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Perioada 1996-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Studii Aprofundate seria B. nr. 0000497 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginerie genetică în agricultură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara - Facultatea de Horticultură, 
Calea Aradului, nr. 119 

  

Perioada 1991-1996 

Calificarea / diploma obţinută Inginer / Diplomă de licenţă Seria P nr. 0051180 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginerie genetică şi biotehnolgii moderne 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara - Facultatea de Horticultură, 
Calea Aradului, nr. 119 

  

Perioada 1984 – 1988 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie industrială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Octavian Goga, Sibiu 

  

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

Germană  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Capacităţi de comunicare, convingere, îndrumare şi negociere, flexibilitate în muncă, spirit de echipă 
dezvoltat, spontaneitate şi solidaritate dobândite pe parcursul carierei didactice, a cursurilor de pregătire 
profesională urmate şi a activităţii de cercetare desfăşurate 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - mentorat – consultant, coach, trainer - în prezent Prorector Educație și Asigurarea Calității – USAMVB 
Timișoara 
- leadership – din anul 2008 Director al Departamentului de Management şi Dezvoltare Rurală al Facultăţii 
de Management  Agricol 
- organizare şi planificare – organizarea diverselor manifestări ştiinţifice şi culturale, a workshop-urilor 
organizate de Facultatea de Management Agricol 
- capacitate de analiză, sinteză şi decizie  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - mentorat în implementarea sistemului de asigurare a calităţii în învăţământul superior 
- dezvoltarea şi adaptarea ariei curriculară a programelor de studii în conformitate cu cerinţele educaţionale 
solicitate de piaţa muncii 
- utilizarea echipamentelor multimedia 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

  - cunoştinţe avansate în utilizarea calculatorului: WINDOWS, OFFICE– Word, Power Point, Excel; INTERNET 
BROWSER , diverse programe (Nero, AcrobatReader) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Mentorat în activităţile desfăşurate la învăţământul cu frecvență și la distanţă – membru al Consiliului pentru 
Învăţământul la Distanţă, Învățământ cu Frecvență Redusă și Educație Permanentă al Facultăţii de 
Management Agricol, responsabil activitate didactică la programul de studii: Inginerie şi management în 
industria turismului – coordonator program  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Experiența în activitatea de cercetare Director proiect cercetare/consultanță 

• Analiza impactului implementarii Axei 4 Leader – Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-
2014 –in Regiunea de dezvoltare Vest, finanțator: S.C. Independent Advisers SRL,Buzău, valoare: 
10.390,31 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, finanțator: Dow Agro Sciences  Export, S.A.S France, valoare: 
10.000 Euro, perioada: 2009-2012 

• Estimări privind costurile de producţie şi preţurile pe piaţa internă la principalele produsele cerealiere 
pentru anul 2008, finanțator: Soc.agric. Furnica-Hangya Pecica, valoare: 1500 Ron, perioada: 2007 

Membru în echipa proiectului: 

• Providing traning services, finanțator: Innovacion Y Desarrollo Local S.L. Madrid Sucursala 
București, valoare: 45.280 Euro 

• Promovarea serviciilor de echitație ale A.C.S. Morisena în țară și străinătate, finanțator: A.C.S. 
Morisena, Cenad, valoare: 10.304 Euro, perioada: 2013-2016 

• Studiu privind costurile de producție și prețurile produselor agroalimentare ecologice în Regiunea V 
Vest, finanțator: Asociaţia ”Ovy-west”, Variaş, valoare: 10.415 Euro, perioada: 2013-2016, 

• Fundamentarea tehnico-economică a tehnologiilor de producţie, determinarea costurilor, estimarea 
preţurilor de valorificare şi a gradului de rentabilitate la produsele agricole vegetale şi animale, 
finanțator: Ministerul Agriculturii, valoare: 400.000 Ron, perioada: 2006-2010, 2 lucrări publicate 

• Capacity Building in Extensive Wastewater Treatment – Tools for Improving Water Quality in the 
Middle and Lower Tisza Area, finanțator: Flemish Government Belgium, valoare: 91.026,45 Euro, 
perioada: 2007-2009 

• Managementul agroturismului şi turismului interetnic în Banat, finanțator: CNCSIS, valoare: 163.000 
Ron, perioada: 2007-2008 

• Impactul activităţii de management privind utilizarea factorilor de producţie în exploataţiile agricole, 
finanțator: Stana Consult SRL Hăşmaş, valoare: 1.600 Ron, perioada: 2007 

• Modele şi metode complexe de cercetare în dezvoltarea rurală durabilă a României, finanțator: 
CNCSIS, valoare: 1.020.000 Ron, perioada: 2007-2008 

• Metode de evaluare a potenţialului natural şi socio-economic de dezvoltarea a agriculturii durabile şi 
aplicaţii în zone rurale cu presiune antropică ridicată, finanțator: CNCSIS, valoare: 500.000 Ron, 
perioada: 2006 

• Procesarea şi valorificarea cărnii de porc din fermele de producţie în vederea rentabilizării acestora, 
finanțator: CNCSIS, valoare: 166.000 mii lei, perioada: 2003-2005, 3 lucrări publicate 

• Cercetări de dezvoltare rurală în România în contextul integrării în U.E. , finanțator: CNCSIS, 
valoare: 230.000 mii lei, perioada: 2003-2005 

• Proiectarea dimensiunii şi a structurilor de producţie din fermele private în zona Banatului, finanțator: 
CNCSIS, valoare: 77.500 mii lei, perioada: 2001-2003 

• Crearea unei întreprinderi simulate în domeniul agricol şi racordarea acesteia la reţeaua 
întreprinderilor simulate din România, finanțator: CNCSIS, valoare: 63.000 mii lei, perioada: 2001-
2003 

• Dezvoltarea pieţelor financiare rurale pentru domeniul micilor agricultori, finanțator: GTZ Frankfurt 
Germania, valoare: 36.000 DM, perioada: 1999-2000 

• Introducerea şi dezvoltarea centrelor de pregătire pentru consultanţă în universităţile agricole 
româneşti, finanțator: TEMPUS, valoare: 608.500 DM, perioada: 1999-2000 

• Perfectionarea profesionala a fermierilor din cadrul exploatatiilor private in vederea eficientizarii 
productiei agricole, finanțator: Banca Mondială, valoare: 45.000 USD, perioada: 1998-2001 

• Managementul sistemelor sustenabile de agricultura bioecologica in zona rurala a Banatului, 
finanțator: Banca Mondială, valoare: 80.000 USD, perioada: 1997-2000 

 

Alte competenţe şi aptitudini • publicaţii: 5 cărţi de specialitate (2 singur autor şi 3 în colaborare), 2 suporturi de curs; 173 lucrări 
ştiinţifice publicate la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale și în reviste de 
specialitate; 

• apartenenţa la organizaţii și asociații profesionale: membru în 7 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, Societatea Naţională Română de Ştiinţa Solului, International Organization of Soil 
Science, Societatea Progresul Silvic – filiala Timişoara) 

• membru în senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, 
perioada 2008-2012 și martie 2016 - prezent;  membru în consiliul Facultății de Management Agricol 
din anul 2004 până în prezent 

• membru în colective de redacţie şi/sau referent al unor reviste 

• membru în comisia de experţi permanenţi (de specialitate) ai Agenţiei Române de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) 

 
Data,                                                                                                                                                                                    Semnătura, 

14.10.2017                                                                                                                                                                           Prof. dr.ing.ec. Tiberiu Iancu 


