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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Camelia-Maria MĂNESCU  

Adresă Calea Aradului 119, Timişoara, România 

Telefon 0256277430 Mobil: 0766268932 

Fax 0256227025 

E-mail cameliaoborocea2004@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 01.12.1979 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol/ 
Învăţământ şi cercetare 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2012-PREZENT 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul economiei rurale,  dezvoltării rurale şi politicilor agricole 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management agricol 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ şi cercetare 

Perioada 2008-2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent    universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul economiei rurale,  dezvoltării rurale şi politicilor agricole 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management agricol 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ şi cercetare 

Perioada 2004-2008 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul economiei rurale,  dezvoltării rurale şi politicilor agricole 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management agricol 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ şi cercetare 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 2014 - 2015 

Calificarea / diploma obţinută Studii posdoctorale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul proiectului   „Studiu privind importanţa perdelelor de  protecţie în dezvoltarea durabilă a 
comunităţilor rurale  şi creşterea calităţii vieţii locuitorilor din zonele rurale”                                                                                            

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management agricol 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare postdoctorale 
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Perioada 2009 - 2012 

Calificarea / diploma obţinută Economist  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Gestiune financiară, Analiză economică financiară, Audit financiar, Monedă, Gestiune bancară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ioan Slavici Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Specializarea Finanţe - Bănci 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licenţă 

Perioada 07.04.2011-13-05-2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – FORMATOR, Seria F, nr. 0113066 (nr. 402/26.05.2011) 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Evaluarea participanţilor la formare, Aplicarea 

metodelor şi tehnicilor speciale de formare, Marketing-ul formării, Proiectarea programelor de formare, 

Organizarea programelor şi a stagiilor de formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii 

programelor şi a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

S.C. DAD EXPERTISE S.R.L 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Specializare 

Perioada 2004- 2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în agronomie/ Diplomă de Doctor, Seria G Nr. 0006862 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Economie rurală, Management şi Marketing 
Titlul tezei de doctorat este „Optimizarea structurilor agrare din zona Banatului în vederea compatibilizării acestora cu PAC a  UE „ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management agricol 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Studii universitare de doctorat 

Perioada 2004- 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master  Seria F Nr. 0048053- „Managementul dezvoltării rurale durabile  şi alinierea la 

standarde UE” 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltare rurală, Economie rurală, Politici agricole, Marketing agroalimentar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management agricol 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Studii universitare de masterat 

Perioada 1999-2004 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Inginer diplomat 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Economie rurală, Management agricol, Marketing agroalimentar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management agricol 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Studii universitare de licenţă 

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Economie politică, Turism, Alimentaţie publică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Liceul Economic Timişoara 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Studii liceale 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 

 
Limbi străine cunoscute 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

Engleză   
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativă, sociabilă, organizată, tenace, capacitate de muncă în echipă 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare pe calculator la nivel avansat: Microsoft Word, Excel, Power Point, şi utilizarea altor programe 
(Nero, AcrobatReader) 

Alte competenţe şi aptitudini Capacităţi de organizare şi coordonare a activităţilor studenţilor ( decan de an ) 
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere: Categoria B din anul 1998 
  

Informaţii suplimentare  -  publicaţii sau activităţi de cercetare: 

Cărţi în edituri recunoscute  

1.  Dezvoltare rurală  şi organizarea  teritoriului, Nicoleta  Mateoc –Sîrb, Camelia Mănescu, Editura Mirton, 

Timişoara, 2012,  ISBN 978-973-52-1244-5, 268 pag. 

2.  Economie rurală, Păun Ion Otiman, Nicoleta  Mateoc –Sîrb, Camelia Mănescu, Editura Mirton, Timişoara, 2013,  

ISBN 978-973-52-1244-5, 382 pag. 

3. Împărţirea  administrativ-teritorială, dezvoltarea regională în Uniunea Europeană şi în România, Păun Ion Otiman-

coordonator, Nicoleta  Mateoc –Sîrb, Camelia Mănescu, Vasile Goşa, Andrea Feher, Violeta Florian, Adrian Băneş, 

Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013 

4. Lucrări practice Economie rurală, Camelia Mănescu, Nicoleta  Mateoc –Sîrb, Editura Mirton , Timişoara, 2012 

 

Publicaţii:  peste 100 de lucrări ştiinţifice în domeniul Economiei rurale, regionale și locale, Dezvoltării 

rurale și Politicilor comunitare - publicate în volumele unor simpozioane naţionale şi internaţionale,  în 

limba  română sau engleză 

Experienţă în cercetarea ştiinţifică  

- SC PIONEER HI-BRED SEED AGRO SRL - Studiu de piaţă la cultura  rapiţei în zona de vest a 

României, 2006 - Membru 

- CNCSIS - Grant - Modele şi metode complexe de cercetare în dezvoltarea rurală durabilă din România, 

2006-2008 – Membru 

-CNMP -  Contract cercetare nr. 32150/2008 - Evaluarea efectelor poluării şi a schimbărilor climatice  

asupra biodiversităţii şi stării socio-economice  a populaţiei în bazinul mijlociu al Jiului - Membru  

- Academia Română – Filiala Timişoara prin POSDRU 2007-2013- Promovarea antreprenoriatului pentru 

creşterea gradului de ocupare în mediul rural – Lector (Membru) 

Academia Română – Filiala Timişoara prin POSDRU 2007-2013- Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane 

din mediul rural din Regiunea Vest prin formare profesională în domenii non-agricole şi facilitarea 

angajării“, 2014-2015– Expert formare (Membru) 

 - apartenenţa la organizaţii profesionale: 
Membru Asociaţia pentru cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României - ACMV, Societatea de 
Istorie şi Retrologie Agrară din România – SIRAR, Societatea Română de Horticultură – SRH; AGIR – 
Asociația Generală a Inginerilor din România. 

 - persoană de contact: Prof. dr.Nicoleta Mateoc-Sîrb, Referinţele pot fi furnizate la cerere 

 
Șef lucr.dr. Camelia MĂNESCU 

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

