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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informații personale  

Nume / Prenume MOISA, SEBASTIAN VASILE 

Adresă(e) nr.9 bl.43, sc.B ap.7, Calea Torontalului, 300627, Timișoara, ROMANIA 

Telefon(oane)  Mobile: +40742018274  

Fax(uri)  

E-mail(uri) seb_moisa@yahoo.com 
  

Naționalitate(-tăţi) română 
  

Data nașterii 02.07.1974, Baia-Mare 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupațional 

 

 
  

Experiența profesională  
  

Perioada 02/2008 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Șef lucrări 

Activități și responsabilități principale Cercetare, îndrumare studenți 

Numele și adresa angajatorului Facultatea de Management Agricol, USAMVB, Calea Aradului, 119, Timișoara, Timiș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare. Responsabil curs şi lucrări practice la disciplinele de Marketing, 
Informatică aplicată și Grafică asistată de calculator 

Perioada 03/2004 - 01/2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare, îndrumare studenţi 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Management Agricol, USAMVB, Calea Aradului, 119, Timisoara, Timis 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare. Responsabil lucrări practice la disciplinele de Marketing 
agroturistic şi a seminariilor la disciplinele Marketing agroturistic,Marketing general, Marketing agrar, 
Informatică şi Utilizarea calculatorului 

Perioada 10/2002 - 02/2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Management Agricol, USAMVB, Calea Aradului, 119, Timișoara, Timiș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  

Educaţie şi formare  
  

  

Perioada 2014 - 2017 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în informatică 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Informatică aplicată 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Din Arad, Facultatea de Științe Exacte 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internațională 

Licență 

Perioada 04/2011 - 05/2011 

Calificarea / diploma obţinută Formator, cod COR 241205 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Marketingul formării; pregătirea, realizarea și evaluarea participanților la formare; proiectarea 
programelor de formare; aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare; organizarea 
programelor și stagiilor de formare; evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a 
stagiilor de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC DAD EXPERTISE Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internațională 

Specializare 

Perioada 04/2011 

Calificarea / diploma obținută Manager proiect, cod COR 241919 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul integrat al proiectului; gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale; 
proceduri de achiziții, managementul riscului; managementul echipei de proiect; managementul 
comunicării; managementul calității. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC DAD EXPERTISE Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare 

Perioada 2008 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută Master - Managementul dezvoltării rurale durabile și alinierea la standardele europene 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul dezvoltării rurale durabile, Modelarea și simularea sistemelor de producție, 
Managementul proiectelor, Politici agroalimentare, Agribusiness, Finanțare comunitară pentru 
dezvoltare rurală, Economia Uniunii Europene, Sisteme de agricultură durabilă. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMVB Timisoara, Facultatea de Management Agricol 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Masterat 

Perioada 2004 - 2009 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Agronomie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMVB Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

Perioada 2001 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management, Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMVB Timișoara, Facultatea de Management Agricol 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licență 

Perioada 05/2004 

Calificarea / diploma obţinută Examinator autorizat ECDL 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Concepte de bază ale tehnologiei informației; utilizarea computerului și organizarea fișierelor; 
procesare de text; calcul tabelar; baze de date; prezentări; informație și comunicare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ECDL România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare 
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Perioada 1992 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Electrotehnica, Electromecanica, Informatica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnic” Timișoara, Facultatea de Electrotehnică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licență 

Perioada 1988-1992 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Desen in constructii, Urbanism, Arhitectura 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grup şcolar de contrucţii montaj Baia-Mare, specializarea Arhitectură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Bacalaureat 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  1 C2  C2  B2  B2  C1 

Limba  2 B1  B1  B1  B1  B1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa,  abilităţi ridicate de comunicare şi transfer, abilităţi dobândite prin educaţie şi formare 
ca personal academic. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Membru al Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Facultatii de Management 
Agricol, USAMVB Timisoara, Membru al Comisiei de cercetare ştiinţifică, Membru al Comisiei social - 
administrativă şi probleme studenţeşti (din oct. 2008) 
Secretar admitere în cadrul Facultatii de Management Agricol (din iul. 2008) 
Webmaster al site-ului USAMVB Timisoara (din aprilie 2011) 
Organizator simpozioane ştiinţifice: 8 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Informatică aplicată, programare, grafica asistata, modelare si animatie 3D, web design, analiza si 
interpretare, desenator in constructii 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Certificare examinator Centru ECDL/ICDL (European/International Computer Driving License) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Grafică, desen 
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  

Informații suplimentare  
  

Anexe - Diploma de doctor, USAMVBT; Diploma de master USAMVBT; 
- Adeverința de absolvire, UAV Arad, Facultatea de Științe Exacte; 
- Diploma de inginer, USAMVBT, Facultatea de Management Agricol; 
- Certificate modul pedagogic Nivelurile I si II; 

 

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

