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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume SÎRBULESCU ELENA CLAUDIA 

Adresă(e) 119, Calea Aradului, 300625, Timişoara, Timiş, România  

Telefon(oane) Fix:+40 256277436   

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

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Sex Feminin   
  

Locul de muncă  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din 
Timişoara, Facultatea de Management Agricol 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada  Martie 2017- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar titular  

Activităţi şi responsabilităţi principale - Activităţi didactice, cursuri şi seminarii la: Contabilitate, Contabilitatea firmei, Operaţiuni bancare, 
Tehnici şi operaţiuni bancare; 
- Îndrumarea studenţilor de la forma de învăţământ zi şi la distanţă  în vederea elaborării lucrărilor 
de diplomă/licenţă; 
- Îndrumarea masteranzilor în vederea elaborării lucrărilor de disertaţie; 
- Participarea în calitate de membru comisii de admitere, licenţă şi promovare a cadrelor didactice 
- Activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Management Agricol, USAMVBT, Calea Aradului, 119, Timişoara, Timiş, România, 

telefon: (40-56) 277005, fax: (40-56) 277031, Website: http:www.usab-tm.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activitatea didactică şi de cercetare 
  

Perioada  Februarie 2007 -  Februarie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Activităţi didactice, cursuri şi seminarii la: Bazele contabilităţii, Contabilitate, Contabilitatea firmei, 
Operaţiuni bancare, Tehnici şi operaţiuni bancare, Economia mediului, Ecoeconomie, Economia 
generală a mediului 
- Îndrumarea studenţilor de la forma de învăţământ zi şi la distanţă  în vederea elaborării lucrărilor 
de diplomă/licenţă; 
- Îndrumarea masteranzilor în vederea elaborării lucrărilor de disertaţie; 
- Participarea în calitate de membru comisii de admitere, licenţă şi promovare a cadrelor didactice 
- Activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Management Agricol, USAMVBT, Calea Aradului, 119, Timişoara, Timiş, România, 

telefon: (40-56) 277005, fax: (40-56) 277031, Website: http:www.usab-tm.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activitatea didactică şi de cercetare 
  

mailto:claudiasirbulescu@usab-tm.ro
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Perioada Martie 2004 - Februarie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Asistent  universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

- Activităţi didactice, seminarii la: Bazele contabilităţii, Contabilitatea firmei agroturistice, 
Contabilitatea firmei.  
- Îndrumarea studenţilor în calitate de decan de an; 
- Activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Facultatea de Management Agricol, USAMVBT, Calea Aradului, 119, Timişoara, Timiş, România, 

telefon: (40-56) 277005, fax: (40-56) 277031, Website: http:www.usab-tm.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitatea didactică şi de cercetare 
  

Perioada Martie 1999 - Martie 2004  

Funcţia sau postul ocupat Preparator  universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Activităţi didactice, seminarii la: Economie Generală, Management General, Economie agrară şi 
Contabilitate, Contabilitate şi Marketing;  
- Activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă 
- Îndrumare studenţi. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Management Agricol, USAMVBT, Calea Aradului, 119, Timişoara, Timiş, România, 

telefon: (40-56) 277005, fax: (40-56) 277031, Website: http:www.usab-tm.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitatea didactică şi de cercetare 
  

Perioada Septembrie  - August 1997 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Economie Politică şi Psihologie 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Normală „Ştefan Odobleja” din Drobeta - Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitatea didactică  
 
 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada Octombrie – Noiembrie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Consilier de orientare privind cariera  COR 242306/Certificat de absolvire seria K, Nr. 00138153 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Întocmirea rapoartelor; Întocmirea şi administrarea documentelor specifice; Adoptarea deciziilor; 
Lucrul în echipă; Administrarea şi prelucrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul; Culegerea 
şi organizarea informaţiilor; Perfecţionarea profesională; Evaluarea componentei profesionale a 
salariaţilor agenţiei; Planificarea activităţii proprii; Instruirea clienţilor pentru automotivare; 
Evaluarea pshiprofesională a clienţilor; Organizarea întâlnirilor de grup programate; Consiliere 
profesionala, Comunicare interpersonală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş; 

  

Perioada Ianuarie - Februarie 2013  

Calificarea / diploma obţinută Formator COR 241205/Certificat de absolvire seria G, Nr. 00424483 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării; Realizarea activităţilor de formare; Evaluarea participanţilor la formare; 
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formarea; Marketingul formării, Proiectarea 
programelor de formare; Organizarea  programelor şi strategiilor de formare; Evaluarea, revizuirea 
şi asigurarea programelor şi a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, în colaborare cu Universitatea de Vest, Timişoara şi 
Universitatea ”Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
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Perioada Septembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Agricultură şi alimentaţie Tehnici de comunicare şi metode moderne de consultanţă agricolă 
Marketingul produselor agroalimentare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara şi Centrul de 
Pregătire şi Informare Timişoara, proiectul „Modernizarea Sistemului de Informare şi Cunoaştere în 
Agricultură” (MAKIS) 

  

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Agronomie /Diplomă de doctor , seria F, nr.0005374 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea rurală, Marketing, Managementul Resurselor Umane /competenţe în Management şi 
Marketing  

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 nr. 119, Timişoara, Timiş 

  

Perioada Septembrie - Iulie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Masterat, specializarea „Managementul dezvoltării rurale durabile şi alinierea la standardele 
europene” / Diplomă de master: seria D, nr.0020512 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate şi analiză economică, Proiecte economice, Finanţe, Dezvoltare rurală durabilă, Politici 
agricole, /Competenţe  în Managementul dezvoltării rurale durabile şi alinierea la standardele 

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 nr. 119, Timişoara, Timiş, România 

  

Perioada   Septembrie  1991 - Iunie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Economist / Diplomă de economist: seria P, nr.0006715   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele contabilităţii, Monedă şi credit, Finanţe generale, Economie politică, Eficienţa investiţiilor, 
Previziune macroeconomică, Marketing, Analiză economică /Competenţe în economie generală.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice, Specializarea Economie Generală, 
Craiova, Dolj, România 

  

Perioada Septembrie  1986 - Iunie 1990 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat, Seria I, nr. 113954 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Matematică, Fizică, Chimie, Economie politică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Industrial Energetic nr. 6, profilul electrotehnic, Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi, România 

  

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 engleză  B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 
independent 

 (*) 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. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini organizatorice 
 

- 2016 - responsabil cu Asigurarea Calităţii pe programul de studii IMIT din cadrul Facultăţii de 
Management Agricol, USAMVB Timisoara; 
- 2016 - prezent - responsabil facultate, Centrul de Consiliere şi Orientarea în Carieră, Facultatea de 
Management Agricol, USAMVBT. 
- 2015 - prezent – recenzor volumul Lucrări Ştiinţifice. Management Agricol, Simpozionului ştiinţific 
internaţional Managementul dezvoltării rurale durabile; 
- 2010 - 2011, 2016-2017– organizator Simpozion Ştiinţific Internaţional, Facultatea de Management 
Agricol, USAMVBT. 
- 2011 - 2017- membru în comisia de admitere, Facultatea de Management Agricol, USAMVBT. 
2015 – prezent – îndrumător (decan) de an la specializarea Inginerie Economică în Agricultură, 
forma de învăţământ zi, Facultatea de Management Agricol, USAMVBT; 
- 2011 – 2015 – îndrumător (decan) de an la specializarea Inginerie Economică în Agricultură, forma 
de învăţământ zi, Facultatea de Management Agricol, USAMVBT; 
- 2003 – 2008 – îndrumător (decan) de an la specializarea Inginerie şi Management în Alimentaţie 
Publică  şi Agroturism, forma de învăţământ zi, Facultatea de Management Agricol, USAMVBT. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare echipamente multimedia 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Experienţe de lucru în folosirea pachetului Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio), Internet,  
Adobe Acrobat, Software Statistică contabilă 

  

Alte competenţe şi aptitudini dobândite 
prin stagii de perfecţionare 

- martie 2014, USAMVBT,  Program de formare psihopedagogică pentru Nivelul I (iniţial) de 
certificare pentru profesia didactică a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, 
Certificat de absolvire, seria X, nr. 0024471, 2014, curs postuniversitar; 
- iulie 2014, USAMVBT, Program de formare psihopedagogică pentru Nivelul II (aprofundare) de 
certificare pentru profesia didactică a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, 
Certificat de absolvire, seria X, nr. 0024604, curs postuniversitar. 
- 23.01.2013 – 24.01.2013 – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Utilizarea platformelor ID/IFR şi 
a tehnologiilor TIC în planificarea, organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional, principii de 
implementare a calităţii, (Proiectul Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul 
cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate), POSDRU/86/1.2/S/61878, curs formare şi 
perfecţionare; 
2012 - Universitatea de Vest Timişoara - Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
Dezvoltarea sistemului european al calificărilor universitare si valorificarea competentelor informale, 
Proiect POSTDRU/86/1.2./S/63252, seminar de instruire; 
- 2012 - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Managementul Calităţii în învăţământul 
superior, POSDRU/86/1.2/S/61959, USAMVBT, curs; 
- 30.01.2012 – 01.02.2012, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Managementul Calităţii în ID/IFR- 
principii de implementare a calităţii, indicatori şi criterii de performanţă în ID/IFR (Proiectul Excelenţă 
academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru 
calitate) , POSDRU/86/1.2/S/61878, curs formare şi perfecţionare ; 
- 25.11.2012 – 26.11.2012 – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Editarea de materiale ID/IFR, 
(Proiectul Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un 
demers pentru calitate), POSDRU/86/1.2/S/61878, curs formare şi perfecţionare; 
- 07.07.2011, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,  Introducere în tehnologiile ID/IFR şi conceptele 
de eLearning, Blended Learning, Open and Distance Learning (Proiectul Excelenţă academică în 
învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate), 
POSDRU/86/1.2/S/61878, curs formare şi perfecţionare 
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Informaţii suplimentare Activitate de cercetare ţi publicistică 
- publicaţii: 2 cărţi de specialitate (singur autor), 3 manuale; 1 îndrumător lucrări practice; 
- 120 lucrări ştiinţifice publicate la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi în 
reviste de specialitate, din care 55 articole ca prim autor, 21 articole singur autor, 10 articole 
publicate în reviste ISI Proceedings, 50 articole în reviste indexate BDI, 12 articole/studii 
prezentate la conferinţe/congrese în străinătate, 47 articole/studii prezentate la 
conferinţe/congrese naţionale. 
 
Apartenenţa la asociaţii profesionale: 
- membru în Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a Românie (ACMV); 
- membru în Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR); 
- membru în Societatea Română de Horticultură; 
- membru al Societăţii Progresul Silvic – filiala Timişoara; 
- membru al Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România (SIRAR); 
- membru în Centrul de Excelenţă „ Dezvoltarea rurală durabilă a Românie. 

  

Experienţa în proiecte de cercetare 
şi consultanţă 

• Proiect privind Învăţământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Competitive pentru 
Universităţi, Programe de Vară de tip punte (SGCU-PV) cu tema „Creşterea gradului de succes al 
elevilor aflaţi în situaţie de risc în învăţământul terţiar în domeniul ştiinţelor vieţii”, perioada 2017-
2019, membru în echipă; 

• Proiect FDI, Domeniul 8 Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii cu tema „Oferta 
educaţională a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara  în contextul cerinţelor pieţei muncii„, perioada 2017, membru în echipă; 

• Contract de cercetare ştiinţifică încheiat între USAMVB Timişoara şi SC. Supremia Grup SRL Alba 
Iulia având ca temă „Dezvoltarea unor premixuri de panificaţie pe bază de fructe deshidratate cu 
proprietăţi senzoriale şi nutritive superioare”, perioada 2015-2016, membru în echipă; 

• Contract de cercetare ştiinţifică încheiat între USAMVB “Regele Mihai I al României” din Timişoara 
şi S.C. Regina Nopţii S.R.L. având tema „Îmbunătăţirea serviciilor de restauraţie în cadrul 
Complexului Balnear Moneasa”. Perioada de derulare  2015-2017, membru în echipă; 

• Contract de cercetare ştiinţifică încheiat între U.S.A.M.V.B. Timişoara şi S.C. Belchim Crop 
Protection România S.R.L., cu tema „Perfecţionarea  marketingului operaţional prin activităţi 
manageriale ale SC Belchim Crop Protection România S.R.L.”, perioada 2015–2017, , membru în 
echipă; 

• Contract de cercetare ştiinţifică încheiat între U.S.A.M.V.B. Timişoara şi S.C. Integral Com S.R.L., 
cu tema „Consultanţă de specialitate în vederea obţinerii şi valorificării compuşilor bioactivi din 
lavandă (Lavandula officinalis).”, perioada 2015–2017, , membru în echipă; 

• Contract de cercetare ştiinţifică încheiat între U.S.A.M.V.B. Timişoara şi S.C. Agroplant S.R.L., cu 
tema „Consultanţă în elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare a activităţii S.C. Agroplant 
S.R.L.”, perioada  2015–2018, membru în echipă; 

• Contract de cercetare ştiinţifică încheiat între U.S.A.M.V.B. Timişoara şi S.C. Transilvania 
Consulting S.R.L.., cu tema „Elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de 
alimentaţie publică a S.C. Transilvania Consulting S.R.L.”, perioada 2015–2018, membru în echipă; 

• Contract de cercetare ştiinţifică încheiat între USAMVB “Regele Mihai I al României” din Timişoara 
şi S.C. INDEPENDENT ADVISERS S.R.L., având ca temă “Analiza impactului implementării Axei 4 
Leader – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – în regiunea de dezvoltare vest”, 
perioada 2014–2016, , membru în echipă;  

• Contract de cercetare ştiinţifică încheiat între U.S.A.M.V.B. Timişoara şi A.C.S. MORISENA, 
având ca temă "Promovarea serviciilor de echitaţie ale A.C.S. MORISENA în ţară şi în străinătate". 
Perioada de derulare este 2013-2016 ani, membru în echipă; 
Contract de cercetare ştiinţifică încheiat între USAMVBT şi S.C. ZEMRA – PRODUCT S.R.L. având 
ca temă “Elaborarea şi implementarea unor strategii manageriale şi consultanţă pentru eficientizarea 
activităţii S.C. ZEMRA-PRODUCT S.R.L.”, perioada  2014–2016, membru în echipă. 

  

Anexe Lista lucrărilor ştiinţifice publicate  
Lista cărţilor publicate 
Copii diplome 

 

1.10.2017  
Conf. dr. ec. Elena Claudia SÎRBULESCU 


