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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Sîrbu Constanţa Corina 
 

Adresă Calea Aradului 119, cod poștal 300645, Timișoara 

Telefon 0256277445   

E-mail corinaruset@usab-tm.ro 

Naţionalitate 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, Facultatea de Management Agricol 

  

Experienţa profesională  
 

 
Perioada 

 
martie 2005 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinelor Management,
Managementul afacerilor, Management ecologic, (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  

  

Perioada martie 2001-  martie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare şi îndrumare studenţi 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada februarie 1999 - martie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare şi îndrumare studenţi 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior  

 
Educaţie şi formare 
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Perioada 2010 – 2012 

Calificarea / diploma obţinută Master – specializarea Management în Alimentație Publică și Agroturism, diplomă de
master 

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 

Facultatea de Management Agricol Timişoara, specializarea Management în Alimentaţie
Publică şi Agroturism.  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2007 – 2010 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Știinţe Economice – specializarea Finanțe-Bănci, diplomă de licență Seria C, nr.
0188746 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe tehnice în Management general, Marketing, Microeconomie, Macroeconomie,
Finanțele întreprinderii, Management financiar bancar,/discipline fundamentale şi
complementare conform planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea
profesională continuă în domeniul economic 

 Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea Management Financiar Contabil Craiova 

  

Perioada 2000 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe/ diploma de doctor Seria E, nr. 0003433 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

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

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Agricultură - USAMVB Timişoara  

  

Perioada 2001 – 2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă curs postuniversitar – Management, Marketing și Resurse Umane   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe tehnice în Management general, Managementul resurselor umane, Marketing,
Management comparat, Sisteme informatice de Management, Proiecte de fianțare
Managementul proiectelor/ discipline fundamentale, complementare şi facultative conform
planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în
domeniul Management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departamentul de Educație Permanentă – Universitatea Politehnica Timişoara  

  

Perioada 1997 – 2002 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat în domeniul Inginerie economică - specializarea Managementul dezvoltării
și amenajării rurale / Diplomă de Inginer Seria C, nr. 0012134 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe tehnice în Management, Managementul exploatațiilor agricole, Managementul
resurselor umane, Marketing, Economie rurală, Comunicare organizațională /discipline
fundamentale, complementare şi facultative conform planurilor de învăţământ promovate
pentru formarea şi conturarea profesională continuă în domeniul Inginerie Economică. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Management Agricol Timişoara,  USAMVB Timişoara 
 
 

Perioada 1994 – 1998 
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Calificarea / diploma obţinută 
 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare  
 

Perioada
 

Licențiat în Biologie-Științe Agricole, profilul Biologie, Diplomă de licență Seria R nr.
0035649 
Competenţe tehnice în profilul Biologie 
 
Facultatea de Agricultură Timișoara, USAMVB Timişoara 
 
 
1990-1994 

Calificarea / diploma obţinută Studii liceale/Diplomă de Bacalaureat, Seria K, nr. 156931 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic  “ Elena Cuza” din Craiova 

  

Limba maternă Română 
 

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

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză B
1 

Utilizator  
independent B1 Utilizator 

independent 
B
1 

Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Limba germană B
1 

Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent 
B
1 

Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

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

              Competențe și abilități sociale -  capacitate de adaptare la medii multiculturale, 
- capacitate de comunicare,  
- spirit de echipă 
- spontaneitate, capacitate de muncă, perseverenţă 
- responsabilitate, sinceritate, seriozitate, rezistenţă la condiţii de stres, adaptabilitate la 

situaţii noi, conştientizarea propriilor limite, originalitate şi creativitate. 
Competenţele au fost dobândite pe parcursul anilor de facultate şi de muncă. 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Conducerea şi organizarea studenţilor – tutore de an în cadrul programului de studii la zi,   
specializarea Inginerie și Management in Industria Turismului, din cadrul facultăţii de   
Management Agricol Timișoara. 

   Competenţele au fost dobândite pe parcursul activităţii desfăşurate în cadrul USAMVBT. 
Aptitudinile şi competenţele pedagogice au fost însuşite încă din studenție în cadrul 
specializării Biologie-Științe Agricole, Facultatea de Agricultură, dar și prin programul de 
formare psiho-pedagocigă (nivelul I și nivelul II), efectuate în cadrul USAMVBT, iar 
desăvârşirea lor s-a realizat în timpul anilor de activitate în cadrul Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara.  

 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 
 
                              Permis de conducere 

                        Informaţii suplimentare 

- Utilizare avansată, Certificat de programator-calculator, Seria F nr. 40341/18.11.1998  
 
 
 
Categoria B 
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Apartenenţa la asociaţii
profesionale/centre

 

1. membru in International Organization of Soil Science – I.O.S.S. 
 2. membru în Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României –
A.C.M.V. 
3. membru în Societatea Română de Horticultură – S.R.H. 
4. membru în Asociația Generală a Inginerilor din România - A.G.I.R. 
5. membru în Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului - S.N.R.S.S. 

      6. membru al Societății Progresul Silvic-Filiala Vest; 

 

 
Domenii de interes ştiinţific 

didactic/cercetare 
 
 

 
1. Management 
2. Marketing 
3. Managementul proiectelor 

Activitate de cercetare şi publicistică 
(sinteză) 

 
 
 
 
 

- 2  cărți,  în edituri recunoscute C.N.C.S.I.S.; 
- peste 100 lucrări științifice publicate la diferite manifestări științifice naționale și 
internaționale, în reviste de specialitate. 
- 8 proiecte de cercetare, la 3 am avut calitatea de director, iar la 5  membru în echipa de 
cercetare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Timișoara,        Șef lucrări univ. dr. ing.ec. Sîrbu Constanța Corina 
 
8.01.2015       ............................................................... 
 


