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Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MARIN CORNELIA DIANA 

Adresă(e) Com. Săcălaz, Nr. 372 B, Judeţul Timiş 

Telefon(oane) 0256277444 Mobil: +040723608489 

E-mail(uri) diana_rachiciu@yahoo.com, dianamarin@usab-tm.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 20.06.1980 
  

Sex Feminin  
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

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

  

Experienţa profesională  

Perioada 01.10.2012-prezent 

Funcţia sau postul ocupat    Șef lucrări universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea de cursuri și seminarii la disciplinele:  Economia procesării produselor agricole, Protecția 
consumatorilor de produse și servicii turistice, Amenajări turistice, Tehnici și tranzacții comerciale 

   Activitate de cercetare şi publicare de lucrări științifice în domeniul de competență 
Indrumarea stundenților în vederea întocmirii proiectelor de diplomă 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timisoara – Facultatea de Management Agricol, Timişoara, jud. Timiş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
  

Perioada 23 – 27.11.2015 

Funcţia sau postul ocupat   Lector  

Activităţi şi responsabilităţi principale   Susținere de cursuri în cadrul programului ERASMUS 

Numele şi adresa angajatorului   Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educație și cercetare  
  

Perioada 04. 02. 2008-01.10. 2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea de seminarii şi lucrări practice la disciplinele:Procesarea produselor agroalimentare, 
Economia procesării produselor agroalimentare, Sisteme de creştere şi exploatare a animalelor 
Activitate de cercetare şi publicare în domeniul de competență 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timisoara – Facultatea de Management Agricol, Timişoara, jud. Timiş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
  

Perioada 1 octombrie 2005-04.02. 2008 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă  

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare în vederea întocmirii tezei de doctorat 

Susţinerea lucrărilor practice 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timisoara – Facultatea De Management Agricol, Timişoara, jud. Timiş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
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Educaţie şi formare  
 

Perioada Iunie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă formare psihopedagogică pentru Nivelul II (aprofundare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, Proiectarea şi managementul programelor 
educaţionale, Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii, Practică pedagogică, 
Calitatea vieţii şi a mediului educaţional, Managementul organizaţiei şcolare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, USAMVB-Timişoara 

  

Perioada februarie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă formare psihopedagogică pentru Nivelul I (iniţial) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei, Pedagogie, Didactica specialităţii, Managementul clasei de elevi, Instruire 
asistată de calculator, Practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, USAMVB-Timişoara 

  

Perioada 2011 – 2014 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de economist /Domeniul administrarea afacerilor, Specializarea Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor/Adeverinta de absolvire Nr. 18795/11.07.2014    

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie, Informatică, Economia turismului, Economia serviciilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Științe Economice 

  

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de formator/Seria G, nr.00424470 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Universitatea de Vest Timișoara  

  

Perioada 2011- 2013  

Calificarea / diploma obţinută Şcoala Postdoctorală în Domeniul Agriculturii şi Medicinei Veterinare” Posdru/89/1.5/S/62371 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectul de cercetare din stagiul postdoctoral - Influenţa tehnologiei de îngrăşare asupra 
performanţelor  de producţie a unor noi hibrizi comerciali de suine crescuţi în sistem intensiv 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara 

  

Perioada 08.08.2013-11.08.2013 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Academia de vară cu tema ”Perspective noi în didactică. Între centrarea pe elev și abordarea prin 
competențe” (Proiectul Calitate, Inovare, Comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor 
din învățământul superior – POSDRU/87/1.3/S/63709) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației Naționale, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia 

  

Perioada 02.06.2013 – 08.06.2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de formare în Didactica Specialității Proiectul Calitate, Inovare, Comunicare în sistemul de 
formare continuă a didacticienilor din învățământul superior – POSDRU/87/1.3/S/63709) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației Naționale, Universitatea din București, Universitatea A.I.Cuza Iași, Universitatea 
Babes Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Politehnica București, Universitatea din Pitești, Universitatea 
1 Decembrie 1918 Alba Iulia 
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Perioada 2007- 2010 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în Științe economice/ Diplomă de licență Seria C, nr. 0032558  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Microeconomie, Macroeconomie, Bazele contabilității, Marketing, Management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ioan Slavici, Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Specializarea: Contabilitate şi 
informatică de gestiune 

  

Perioada 2006- 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master – Managementul dezvoltarii rurale durabile si alinierea la standardele europene, 
seria G, nr. 0167172  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Politici rurale, Managementul exploatațiilor agricole, Contabilitate şi analiză economică, Marketing 
agroalimentar, Metode de studiu a pieţei, Economia resurselor, Proiecte economice, Economie 
mondială, Consultanţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara 

Facultatea de Management Agricol –Master  
 

 

Perioada 2005-2010  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Agronomie, diplomă de doctor seria H, nr. 0008681 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tema: Producerea și valorificarea cărnii de porc în exploatațiile din vestul țării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara,  Facultatea de 
Management Agricol 

 
 

Perioada 2000-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer diplomat , Specializarea Inginerie Economica in Agricultura, seria E, nr. 0011809 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economia serviciilor rurale, Economia turismului, Agroturism, Economie politică, Marketing general, 
Management general, Economie rurală, Managementul exploataţiilor agricole, Managementul 
procesării produselor agricole, Finanţele firmei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinţe agricole si Medicina Veterinară a Banatului – Timisoara 

Facultatea de Management Agricol  
 

 

Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat, seria R, nr. 0189293 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie, Marketing, Organizare, Comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grup Şcolar Economic Administrativ „FS NITTI”, Timişoara, judeţul Timiş – specializarea Alimentaţie 
publică 

 
 

Experienţa în cercetare - 2006- Studiu privind impactul socio-economic al dezvoltării UCCG Mureş şi calculul 
recuperării investiţiei, Nr. 41/15.09.2006,  Beneficiar: Compania Naţională „Romarm”SA  şi 
SC „Electromecanica Ploieşti” SA , jud. Prahova, în valoare de 20238 lei – Membru în echipă  

- 2006- Studiu privind impactul socio-economic al dezvoltării UCCG Timiş şi calculul 
recuperării investiţiei, Nr. 40/15.09.2006, Beneficiar: Compania Naţională „Romarm”SA  şi SC 
„Electromecanica Ploieşti” SA , jud. Prahova, în valoare de 25297 lei – Membru în echipă 

- 2007- 2008 - Managementul agroturismului şi turismului  interetnic în Banat, grant CNCSIS  în 
valoare de 163000 lei – Membru în echipă 

- 2007-2008 - Managementul habitatului la porcine şi valorificarea producţiei în condiţii ecologice 
conform normelor Uniunii Europene, grant CNCSIS  în valoare de 44400lei – Membru în echipă 

- 2013-2015 -  Promovarea serviciilor de echitaţie ale A.C.S. Morisena în ţară şi străinătate, în 
valoare 10304 euro – Membru în echipă 

- 2013-2015 - Analiza unor indicatori de eficiență economică la culturile vegetale în cazul aplicării 
îngrășămintelor naturale și a celor chimice,  în valoare 9000 euro – Membru în echipă 

-  2015-2018 - Consultanță în elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a activității 
SC AGROPLANT SRL, în valoare 10035 euro – Membru în echipă 
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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  B1  B1  B2  B2 

Germană    B1  B1  B1  B2  B2 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - Spirit de echipă 
- Bună capacitate de comunicare 
- Adaptabilitate la condiţii variate 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - 2006 – 2010 îndrumător (decan) de an la specializarea Inginerie Economică în Agricultură 
- 2010- 2014  îndrumător (decan) de an la specializarea Inginerie și Management în Industria 

Turismului 
- 2014- prezent îndrumător (decan) de an la specializarea Inginerie și Management în Industria 

Turismului 
- Spirit organizatoric 

  
 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

-CUNOSTINTE OPERARE PC 

- Cunoştinţe WORD 

- Cunoştinţe EXCEL 

- Cunoştinţe POWER POINT 
  

 
 

Alte competenţe şi aptitudini 
 
 
 
 
 

- în perioada 2010-2017 - secretar comisie disertație - Facultatea de Management Agricol, 
Specializarea Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism 

- an universitar 2013/2014 și 2014/2015 - secretar comisie licență - Facultatea de Management 
Agricol, Specializarea Înginerie și Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism 

- în perioada 2009-2017 – membru comisia de lucru formată în vederea admiterii - Facultatea de 
Management Agricol 

- Membru în colectivul de organizare al Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Managementul 
dezvoltării rurale durabile” 

 

Competenţe şi aptitudini artistice - Muzică 
  

Informaţii suplimentare - Activitate ştiinţifică: -   180  articole/studii publicate în volumele unor manifestări științifice naţionale şi 
internaţionale, din care 5 lucrari cotate ISI cu factor de impact, 14 lucrari ştiinţifice publicate în reviste 
ISI Proceeding si 14 lucrări ştiinţifice publicate ISI – abstract meeting 

 

- Experiență în cercetare: - membru în 7 proiecte de cercetare naționale și internaționale, din care 3 
sunt în derulare  
- membru al Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România (S.I.R.A.R.);  
- membru ACMV 
- membru Societatea Română a Horticultorilor 

 
 

 
 
 

Șef lucr.dr. Marin  Cornelia Diana 

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

