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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ORBOI Manuela - Dora 

Adresă(e) STR. CALEA ARADULUI, NR. 119, 300645, TIMIŞOARA, ROMÂNIA 

Telefon(oane) 0256277441   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) orboi@usab-tm.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 07/2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Centru de Consiliere şi Orientare în Carieră 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizare, planificare, coordonare activităţi ale centrului 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, România, 300645, Timişoara, Calea Aradului 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 07/2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Evaluator ARACIS, Comisia Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluare academică a programelor de studiu din învăţământul superior 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 12/2010 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă, Asistent universitar, Şef lucrări, Conferenţiar universitar, coordonator disciplină 

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinelor Economie rurală, Politici agroalimentare, 
Calitatea vieţii şi a mediului educaţional, Politici educaţionale, Managementul organizaţiei şcolare, Managementul 
producţiei ecologice, Sociologie, Sociologie rurală (curs, laboratoare); elaborare cursuri şi materiale didactice 
universitare 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, România, 300645, Timişoara, Calea Aradului 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 09/2015 – 06/2017 

Calificarea / diploma obţinută Master – specializarea Administrarea afacerilor în comerţ şi turism 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţe în administrarea afacerilor în turism/ discipline fundamentale şi complementare conform planurilor de 
învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în administrarea afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

U. „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Ştiinţe Economie 
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Perioada 09/2015 – 07/2016 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă – specializarea Economia comerţului, turismului  şi serviciilor 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţe în administrarea afacerilor în turism/ discipline fundamentale şi complementare conform planurilor de 
învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în ştiinţe economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

U. „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Ştiinţe Economie 

  

Perioada 10/2013 – 07/2015 

Calificarea / diploma obţinută Master – specializarea Management educaţional şi dezvoltare curriculară 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţe în management educaţional/ Magister în ştiinţele educaţiei/ discipline fundamentale şi 
complementare conform planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă 
în ştiinţele educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

UV Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie 

  

Perioada 10/2010 – 07/2012 

Calificarea / diploma obţinută Master – specializarea Economie socială 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţe în economie socială, incluziune socială/ discipline fundamentale şi complementare conform 
planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în economia socială, în 
întreprinderile sociale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

UV Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie 

  

Perioada 10/2009 – 11/2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe sociale şi politice / diploma de doctor  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Studii doctorale domeniul Sociologie/ discipline fundamentale şi complementare necesare formării continue prin 
doctorat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

UV Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie 

  

Perioada 10/2010 – 06/2011 

Calificarea / diploma obţinută Studii Postuniversitare (de specializare) – specializarea Poluarea, protecţia şi managementul mediului, diplomă 
de studii postuniversitare de specializare 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţe tehnice în protecţia şi managementul mediului/ discipline fundamentale şi complementare conform 
planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în protecţia şi 
managementul mediului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Univ. „Transilvania” Braşov, Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

  

Perioada 10/2008 – 07/2009 

Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare (de specializare) – specializarea Expert evaluator proprietăţi imobiliare/ diplomă de studii 
postuniversitare de specializare  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţe tehnice în evaluarea proprietăţilor imobiliare/ discipline fundamentale şi complementare conform 
planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în evaluarea 
proprietăţilor imobiliare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol 

  

Perioada 10/2005 - 07/2009 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat în domeniul Inginerie economică - specializarea Inginerie şi management în alimentaţie publică 
şi agroturism/ diplomă de Inginer  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţe tehnice în alimentaţie publică şi agroturism/ discipline fundamentale, complementare şi facultative 
conform planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în alimentaţie 
publică şi agroturism 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol 
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Perioada 10/2007-07/2009 

Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare (Master) – specializarea Schimbarea socială şi politici sociale/ diplomă de master  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţe tehnice în politici sociale/ discipline fundamentale şi complementare conform planurilor de 
învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în politicile sociale şi a schimbării 
sociale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Petroşani, Facultatea de Ştiinţe 

  

Perioada 10/2006-07/2009 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Sociologie – specializarea Sociologie/ diplomă de licenţă  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţe tehnice în domeniul sociologiei/ discipline fundamentale, complementare şi facultative conform 
planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în domeniul sociologiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Petroşani, Facultatea de Ştiinţe 

  

Perioada 12/2000 – 07/2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe/ diploma de doctor  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Studii doctorale domeniul Agronomie/ discipline fundamentale şi complementare necesare formării profesionale 
continue prin doctorat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara 

  

Perioada 10/1999 - 07/2001 

Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare (Master) – specializarea Managementul integrării agriculturii în Uniunea Europeană/ 
diplomă de master  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţe tehnice în domeniul agriculturii/ discipline fundamentale, complementare şi facultative conform 
planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în domeniul integrării 
agriculturii în UE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol 

  

Perioada 10/1998 - 06/2000 

Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare (aprofundate) – specializarea Managementul şi gestiunea în agricultură/ diplomă de studii 
aprofundate  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţe tehnice în domeniul agriculturii/ discipline fundamentale, complementare şi facultative conform 
planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în domeniul agriculturii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol 

  

Perioada 10/1993 - 06/1998 

Calificarea / diploma obţinută Inginer în domeniul Tehnologiei Produselor Alimentare – specializarea Tehnologia prelucrării produselor agricole/ 
diplomă de licenţă  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţe tehnice inginereşti agroalimentare/ discipline fundamentale, complementare şi facultative conform 
planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în ştiinţa alimentului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare 

  

Perioada 09/1991 - 06/1993 

Calificarea / diploma obţinută Studii postliceale – specializarea laborant în industria alimentară/ diplomă de absolvire a şcolii postliceale de 
specialitate  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţe tehnice alimentare/ discipline fundamentale în industria alimentară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Satu-Mare 
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Perioada 09/1987 - 06/1991 

Calificarea / diploma obţinută Studii liceale/ Diplomă de bacalaureat  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţe primare de comunicare, sinteză date, observare şi generalizare fenomene/ specifice învăţământului 
liceal cu profil mecanic, prelucrător prin aşchiere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Industrial Marghita 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, maghiara, germana 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
B1 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
elementar 

Maghiara  
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

Germana  
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Coordonând activitatea de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, consider că 
munca în echipă este necesară şi esenţială pentru obţinerea unor rezultate bune atât în cadrul procesului de 
învăţământ, cât şi a celui de cercetare ştiinţifică. 
Pe parcursul carierei didactice, a cursurilor de  pregătire profesională urmate şi a activităţii de cercetare 
desfăşurate am dobândit capacităţi de comunicare, convingere, îndrumare şi negociere, flexibilitate în muncă, 
spirit de echipă dezvoltat, spontaneitate şi solidaritate. 
Lucru în echipă: am lucrat în diverse echipe, am participat în grupări la realizarea anumitor proiecte, îmi plac 
jocurile în echipă mai mult decât cele individuale, dau randament mai mare atunci când ajut şi sunt ajutat în 
vederea realizării unui scop comun. 
Gândire practică, analitică şi strategică, persoană autodidactică, interesată în permanenţă de dezvoltarea 
competenţelor profesionale şi transversale. 
Aceste competenţe au fost dobândite în cadrul activităţilor de la locul de muncă şi în cadrul evenimentelor 
culturale şi sociale la care am participat. Munca pe care am desfăşurat-o mi-a permis să îmi dezvolt abilităţi de 

muncă în echipă, de comunicare interpersonală şi totodată să rămân centrată pe munca individuală. 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice 1. Leadership – perioada 2013-2016 Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al 
Facultăţii de Agricultură; mai 2016-prezent Director al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră. 
2. Competenţe manageriale psihopedagogice specifice pentru activitatea de predare-evaluare impusă de 
structurarea, eşalonarea calendaristică coerentă a activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică. 
3. Secretar al Centrului IDIFR al Facultăţii de Management Agricol, în perioada 2007-2016.  
4. Am coordonat activitatea de secretariat a cursului postuniversitar de specializare (Expert evaluator de 
proprietăţi imobiliare) din cadrul Facultăţii de Management Agricol.  
5. Secretar şef în cadrul Facultăţii de Management Agricol, în perioada 2002-2007. 
6. Responsabil cu perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în perioada 2009-2016. 
7. Coordonator al programului de formare psihopedagogică, nivel I şi II,  în vederea certificării competenţelor 
pentru profesia didactică în perioada 2013-2016din cadrul USAMVB Timişoara 
8. Organizare şi planificare – organizarea diverselor manifestări ştiinţifice şi culturale, a workshop-urilor organizate 
de DPPD, CCOC. 
9. Capacitate de analiză, sinteză, decizie şi coordonare a activităţilor care necesită rezultate concrete. 
10. Am o deosebită apreciere faţă de lucrurile bine ordonate şi organizate, lucru ce mă motivează să fiu  
organizat în tot ceea ce fac.  
11. Motivată în mod special de calitate şi performanţe, precum şi de ţinte şi provocări cât mai înalte, antrenat de 
feedback-ul primit din observarea rezultatelor realizărilor 
12. Capacitate de a lua decizii în condiţii de stres şi de a respecta termene limită. 
13. Atenţie deosebită la detalii şi în planificarea activităţii proprii. 

14. Înclinare spre organizarea activităţilor ca proiecte sau activităţi, organizarea întâlnirilor de grup programate. 
Aptitudinile mele organizatorice reies din abilitatea de a coordona un grup şi de a organiza activitatea astfel încât 
grupul ca întreg să aducă performanţă pentru întreaga echipă. Aceste aptitudini au fost dobândite şi îmbunătăţite 
în perioada de experienţă profesională, în cadrul numeroaselor training-uri, seminarii şi cursuri la care am 
participat ca formare profesională, în activităţi de voluntariat sau în timpul liber. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini tehnice 1. Certificat de absolvire Curs: Formator (10.01-30.01.2012) 
2. Certificat de absolvire Curs: Manager proiect (8.11-30.11.2010) 
3. Certificat de absolvire a programului de specializare Competenţe sociale şi tehnice (22.09-28.09.2012) 
4. Adeverinţă de absolvire Curs: Competenţe cheie comune mai multor ocupaţii, competenţe antreprenoriale 
(22.01-21.02.2013) 
5. Certificat de absolvire a programului de perfecţionare Expert achiziţii publice (06.10-10.10.2015) 
6. Certificat de absolvire a programului de iniţiere Inspector/referent resurse umane (05.10-23.10.2015) 
7. Certificat de absolvire a programului de perfecţionare Evaluator proiecte (28.12-30.12.2015) 
8. Certificat de absolvire a programului de specializare Specialist în managementul deşeurilor (30.03-09.04.2016) 
9. Certificat de absolvire a programului de specializare Consiliere de orientare privind cariera (31.10-11.11.2016) 
10. Adeverinţă absolvire Curs: Managementul Bio-economiei, Inovării şi Guvernanţei (martie-iunie 2017) 
11. Absolvire Certificat ECD 
12. Certificat de practică eliberat de AgrarKontakte International, Stuttgart, Germania şi recomandarea familiei 
Rolf şi Monika Mayer, pentru stagiul de practică în cadrul exploataţiei agricole de tipul biologic – dinamic 
13. Brevet de turism care atestă capacitatea de a îndeplini funcţia de Manager în activitatea de turism, nr. 22225 
din 12.10.2012, eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Bucureşti 
14. Implementarea sistemului de asigurare a calităţii în învăţământul superior, membru în Departamentul de 
Management al Calităţii din cadrul USAMVB Timişoara, începând cu anul 2012 
15. Dezvoltarea şi adaptarea ariei curriculare a programelor de studii în conformitate cu cerinţele educaţionale 
solicitate de piaţa muncii 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizare avansată a pachetului  Microsoft Office, SPSS. 

  

Permis(e) de conducere B 
  

Informaţii suplimentare  

Apartenenţă la asociaţii profesionale/ 
platforme tehnologice 

- membru al Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România (SIRAR); 
- membru în Asociaţia pt. Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României (ACMV); 

- membru în Asociaţia Română pentru Agricultură Durabilă (ARAD); 

- membru în Societatea Română de Horticultură, filiala Timiş (SRH); 

- membru în Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR); 

- membru în International Association of Engineers (IAENG); 
- membru fondator Asociaţia Practicienilor şi Specialiştilor în Economie Socială; 
- membru fondator Asociaţia ADD Research. 

  

Domenii de interes ştiinţific 
didactic/cercetare 

1. Agricultura ecologică/organică/biologică 
2. Sisteme de agricultură durabilă 
3. Sociologie şi economie socială 
4. Dezvoltare durabilă/ Dezvoltare comunitară 
5. Alimentaţie publică şi turism durabil 
6. Orientare în carieră/ Management educaţional 

 

 
 Timişoara,       Conf.univ. dr. ORBOI Manuela-Dora 
 10.10.2017 


