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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Peț Elena 

Adresă(e) Calea Aradului, nr.119,Timişoara, județul Timiș, 300645, România 

Telefon(oane) +40256277426   

Fax(uri) +40256277031  

E-mail(uri) petz_elena@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 25.11.1968 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din 
Timişoara – Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului 119,Timişoara, 300645 

  

Experienţa profesională 20 
  

Perioada 2015 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - activitate didactică la disciplinele: Marketing agroalimentar, Marketing şi agribusiness, Marketing, 
Marketing turistic, Strategii de marketing agrar internațional; 
- îndrumarea studenţilor de la forma de învăţământ zi şi la distanţă în vederea elaborării proiectelor de 
diplomă; 
- îndrumarea masteranzilor în vederea elaborării lucrărilor de disertaţie; 
- participarea în comisii de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor; 
- participarea în calitate de membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice, de membru în 
comisii de susţinere a referatelor şi a examenelor la doctorat; 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă; 
- consultanţă de specialitate pentru parteneri şi/sau firme din mediul de afaceri. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din 
Timişoara – Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului 119,Timişoara, 300645 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică şi de cercetare 
  

Perioada 2004 -2015 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - activitate didactică la disciplinele: Marketing, Marketing agroalimentar, Marketing în turism, 
Marketing şi Agribusiness, Administrarea afacerilor, Filiere agroalimentare, Strategii de marketing 
agrar internaţional, Marketing turistic; 
- îndrumarea studenţilor de la forma de învăţământ zi şi la distanţă în vederea elaborării proiectelor de 
diplomă; 
- îndrumarea masteranzilor în vederea elaborării lucrărilor de disertaţie; 
- participarea în comisii de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor; 
- participarea în calitate de membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice, de membru în 
comisii de susţinere a referatelor şi a examenelor la doctorat; 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă; 
- consultanţă de specialitate pentru parteneri şi/sau firme din mediul de afaceri. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de 
Management Agricol, Calea Aradului 119,Timişoara, 300645 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică şi de cercetare 
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Perioada 1999 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - predarea cursurilor de Marketing general, Marketing agroalimentar, Piaţa produselor agricole, 
Economie politică la forma de învăţământ zi şi la distanţă; 
- îndrumarea studenţilor în calitate de decan de an; 
- îndrumarea studenţilor de la forma de învăţământ zi şi la distanţă în vederea elaborării proiectelor de 
diplomă; 
- participarea în comisii de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor; 
- participarea în calitate de membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice, de membru în 
comisii de susţinere a referatelor şi a examenelor la doctorat; 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă; 
- consultanţă de specialitate pentru parteneri şi/sau firme din mediul de afaceri. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de 
Management Agricol, Calea Aradului 119,Timişoara, 300645 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică şi de cercetare 

Perioada 1996-1999 

Funcţia sau postul ocupat   Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - predarea lucrărilor practice la disciplinele: Marketing general, Marketing agroalimentar, Economie 
politică, Management; 
- îndrumarea studenţilor în calitate de decan de an; 
- participarea în calitate de membru în comisii de admitere; 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de 
Management Agricol, Calea Aradului 119,Timişoara, 300645 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică şi de cercetare  

Perioada   1993- 1996 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - predarea lucrărilor practice la disciplinele: Marketing general, Economie politică, Management, 
Economie agrară; 
- participarea în calitate de membru în comisii de admitere; 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara – Facultatea de Agricultură, Calea Aradului 
119,Timişoara, 300645 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică şi de cercetare 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 7.04.2011-13.05.2011  

Calificarea / diploma obţinută Formator/Certificat de absolvire Seria F, nr.0113069 

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 de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  S.C.DAD EXPERTISE S.R.L. Alba Iulia, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
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Perioada 08.11.2010-30.11.2010 

Calificarea / diploma obţinută Manager Proiect/Certificat de absolvire Seria G, nr.01116070  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- stabilirea scopului proiectului 
- stabilirea cerinţelor de management integral al proiectului 
- planificarea activităţilor şi jalonarea proiectului 
- gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect 
- realizarea procedurilor de achiziţie pentru proiect 
-  managementul riscurilor 
- managementul echipei de proiect  
- managementul comunicării în cadrul proiectului  
- managementul calităţii proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

PROCOMUNITA, Sibiu, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2008 -2010  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master, Seria I, nr.0034240 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul producţiei, Diagnoză economică, Servicii rurale, Politici agroalimentare, 
Managementul dezvoltării rurale durabile, Marketing agroalimentar, Managementul proiectelor, 
Agribusiness, Managementul afacerilor, Finanţare comunitară pentru dezvoltare rurală, Economia 
Uniunii Europene, Proiecte economice, 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 119,Timişoara, 300645 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 06.04.2009-10.04.2009 

Calificarea / diploma obţinută Auditor în domeniul calităţii/Certificat de absolvire Seria E, nr.0258506 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- comunicarea 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 

S.C.SRAC SERVICII GRUP S.A. Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 22.05.2007 - 3.06.2007 

Calificarea / diploma obţinută  Training of Agricultural Advisory Trainers 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

    - The EU Common Agricultural Policy 
   - EU standards for production – and implementation modalities in Denmark 
   - Commercial agricultura and horticultural production in Denmark 
   - EU standards for food processing and for food  products 
    - The role of the Agricultural Advisory Service in implementation of EU policies 
   - Effective training and communication methods 
   - Curriculum development. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

BYGHOLM AGRICULTURAL COLLEGE, DENMARK 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
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Perioada 1997 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Agronomie/Diplomă de doctor, Seria C, nr.0005466 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie agrară, Marketingul produselor agricole, Management în agricultură/Management şi 
marketing în agricultură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Calea Aradului 
119,Timişoara, 300645 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

    Doctorat 

Perioada 1996 -2000 

Calificarea / diploma obţinută Economist licenţiat/Diplomă de licenţă, Seria S, Nr.0042651 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economia inteprinderii agricole şi alimentare, Economie politică, Marketing, Management, Marketingul 
produselor agroalimentare, Contabilitatea inteprinderilor agroalimentare, Relaţii economice 
internaţionale, Control financiar şi expertiză de gestiune, Politici agrare în lume, Economia industriilor 
şi serviciilor rurale, Analiză microeconomică, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Învăţământ superior 

Perioada   Mai 1995 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de Studii Superioare în Economie Rurală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Economie rurală, Management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara şi Ecole Nationale Superieure Agronomique, 
Rennes, France 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Curs interuniversitar francofon (ENSA Rennes -  USAMVB Timişoara) 

Perioada  Mai 1994 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de Studii Superioare Structura economică şi socială a agriculturii în economia de piaţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Economie, Management, Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara şi Ecole Nationale Superieure Agronomique, 
Rennes, France 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Curs interuniversitar francofon (ENSA Rennes -  USAMVB Timişoara) 

Perioada 1988 – 1993 

Calificarea / diploma obţinută Inginer agronom/Diplomă de inginer, Seria K, Nr.22001 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Botanică, Maşini agricole, Pedologie, Genetică, Fiziologie vegetală, Fitopatologie, Agrochimie, 
Agrotehnică, Fitotehnie, Legumicultură, Pomicultură, Cultura pajiştilor şi  a plantelor furajere, 
Economie agrară, Marketing, Contabilitate şi analiză economică, Management, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara, Calea Aradului 119,Timişoara, 300645 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Învăţământ superior 

Perioada 1983 – 1987 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat/Diplomă, Seria E, nr.180783 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biologie, Chimie, Fitotehnie, Maşini agricole 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Agroindustrial Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
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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 

Limba   A2  A2  A2  A2  A2 

Limba   B2  B2  B2  B2  B2 

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

  

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

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 - din 24.03.2016 – prezent Director de departament la departamentul I, Facultatea de Management 
Agricol 

 - din anul 2000 am coordonat activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul Facultăţii de Management 
Agricol până în anul 2012, ocupând funcţia de Secretar Ştiinţific a Facultăţii de Management Agricol; 

  - organizare şi planificare – organizarea manifestărilor ştiinţifice şi culturale, a workshop-urilor 
organizate de Facultatea de Management Agricol în perioada 2000 -2012;  

  - membru în colectivul de redacţie a Lucrărilor Ştiinţifice Management Agricol, Ed. Agroprint, Timişoara  
2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 

  - membru - Editorial Board - REVIEV ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMEN, Scientific 
Journal of University of Szeged, Faculty of Agriculture, 2008, 2010, 2011. 

 -  coordonator program de studii – Inginerie Economică în Agricultură; 

 - coordonator lucrări de diplomă/(licenţă)/disertaţii; 

 - coordonarea studenţilor pentru participarea la manifestări ştiinţifice şi concursuri studenţeşti. 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice - implementarea sistemului de asigurare a calităţii în învăţământul superior; 
- dezvoltarea şi adaptarea ariei curiculare a programelor de studii în conformitate cu cerinţele 

educaţionale solicitate de piaţa muncii; 
- utilizarea echipamentelor multimedia. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea calculatorului: Word, Excel, Power Point 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini -  Lector în cadrul proiectului PHARE – 2004/016-772.04.02, din cadrul USAMVB Timişoara; 
- Lector în cadrul proiectului MAKIS, Modernizarea Sistemului de Informare şi Cunoaştere în 
Agricultură, nr.2425/29.09.2008, din cadrul USAMVB Timişoara; 
- Lector în cadrul proiectului POSDRU/110/5.2/G/89043, Promovarea antreprenoriatului pentru 
creşterea gradului de ocupare în mediul rural, Proiect finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, beneficiar Academia 
Română Filiala Timişoara; 
Membru în Consiliul Facultății de Management Agricol din anul 2000 – prezent; 
Referent ştiinţific pentru cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute; 
Referent de specialitate în comisii de analiză a tezelor de doctorat - dobândite în context profesional. 

  

Permis(e) de conducere 
 

 

Categoriile B şi C 
 
Publicaţii:  

5 cărţii de specialitate ( 2 singur autor şi 3 în colaborare), 5 suporturi de curs, 3 îndrumătoare de 
lucrări practice și peste 120 lucrării ştiinţifice publicate la diferite manifestări ştiinţifice naţionale 
şi internaţionale şi în reviste de specialitate 

Activitatea de cercetare: 
Director la 3 contracte de cercetare și membru în 20 contracte de cercetare. 

 Premii:  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare - Premiul Nicolae Cornăţeanu (2009) acordat de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
,,Gheorghe Ionescu – Şişeşti’’, pentru lucrarea: „MARKETINGUL PRODUCŢIEI 
AGROALIMENTARE” Coordonator Marian Constantin, autori: Aurel Chiran, Sabina Funar, Manea 
Drăghici, Florin Frone, Lucian Pânzaru, Elena Peţ, Elena Gîndu, Iulian Alecu, Anişoara Chihaia 

- Premiere rezultate în cercetare, CNCSIS, articol ştiinţific, Peţ Elena coautor, Cod: PN-II-RU-
PRECISI-2013-7-2730, 2013. 

- Premiere rezultate în cercetare, CNCSIS, articol ştiinţific, Peţ Elena coautor, Cod: PN-II-RU-

PRECISI-2015-9-9361, 2015. 
Apartenenţa la organizaţii şi asociaţii profesionale: 
- SIRAR ( Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară din România) – membru 
- ACMV ( Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României) – membru 
- AGIR (Asociaţia Generală a Inginerilor din România) – membru 
- Societatea Română de Horticultură – Filiala Dahlia Timiş – membru 
- Societatea Progresul Silvic - Filiala Vest - membru 

  

Anexe Diplomă de doctor 
Diplomă master 
Diplomă de licenţă – economist 
Diplomă de inginer 
 

 
 
 
 
 
                                                               Data:                                                                                                      Semnătura: 
                                                           12.10.2017                                                                                            Prof. dr. Peț Elena 

 
 


