Curriculum Vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

IMBREA, Florin
Felix 7, Sc. B, Ap. 7, 300345, Timişoara, ROMANIA
00 (+40) 356-102797

Mobil:

0726250941

imbreaflorintm@gmail.com
română
26/12/1970
M

Experienţa profesională
Perioada

2015 →

Funcţia sau postul ocupat

Profesor

Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Predare cursuri şi lucrări practice la specializările: Agricultură , Agricultură ecologică, Tehnologii sustenabile
pentru culturi de câmp
Cercetare
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României” din Timişoara
Calea Aradului 119, Timişoara, România
Didactică şi cercetare

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Iunie 2017
Atestatul de abilitare
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Calea Aradului 119, Timişoara, România
ISCED 8

1/10/1997 – 19/04/2001
Doctor în Agronomie
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Calea Aradului 119, Timişoara, România
ISCED 8

1995 - 1996
Studii aprofundate – Specializarea Management şi marketing
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Calea Aradului 119, Timişoara, România
ISCED 7

1/10/1990 – 26/06/1995
Inginer
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Calea Aradului 119, Timişoara, România
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Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 6

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă

româna

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)
engleză
germană

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Competenţe şi aptitudini organizatorice Coordononator ,,Reteaua Natională de Dezvoltare Rurala (RNDR), pe Regiunea Vest”
Atribuţii: Animarea teritoriului, selecţia membrilor, organizarea de conferinte, seminarii, grupuri de lucru, actiuni de
promovare, etc.
Coordononator,,Centrul de Pregătire şi Informare Timişoara”
Atribuţii: coordonare activităţi centru, furnizează servicii de instruire în următoarele domenii: instruirea specialiştilor in
consultanţă şi extensie in agricultură; instruirea inspectorilor in domeniul siguranţei alimentare; instruirea
cercetătorilor agricoli (peste 625 de persoane instruite); promovarea centrului, etc.
Project manager ,, Servicii de orientare socio-economică pentru populaţia agricolă din judetul Timis
Atribuţii: selectia grupului tintă, Intalniri cu grupul ţintă şi identificarea nevoilor , Consultanţă pe probleme de
agricultură şi dezvoltare rurală , organizarea de workshop-uri de prezentare a masurilor de finantare pentru
agricultură, Organizarea de campanii de informare, Servicii de orientare socio-economică pentru pentru poulaţia
agricolă locală
Coordonator P4 - in cadrul Proiectului CESAR “Instruirea formatorilor de orientare socio-economică pentru
populaţia din Agricultură” Contract nr. 2311/26.11.2012
Atribuţii: Coordonarea echipei de proiect, Asistenţă pregătire/planificare pt. managementul şi organizarea eficientă /
actualizare plan de lucru/ elaborare structura standard curricula , elaborare îndrumări pentru buna implementare a
proiectului

Project manager - în cadrul Proiectului ,,Modernising the Agricultural Knowledge and Information
System in Romania”(MAKIS), pentru zona Vest, Sud- Vest si Nord-Vest,
Project manager - Strengthening capacity for the development of public-private partnerships in
research and interdisciplinary research projects at the University of Agricultural Sciences and
Veterinary Medicine of Banat Timisoara, Romania
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Competenţe şi abilitati sociale

Permis de conducere

- utilizarea aparatura de specialitate din cadrul laboratorului de testare a calităţii producţiei agricole.
- procesare text (Microsoft Office, Power Point);
- calcul tabelar (MS Excel).
Spirit de echipă
Bune abilităţi de comunicare
Bune abilităţi de adaptare în orice societate
B
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Informaţii suplimentare

MEMBRU AL ORGANIZATIILOR PROFESIONALE:
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
Asociaţia Generală A Inginerilor din România
Societatea Nationala Romana pentru Stiinta Solului
Societatea Română a Horticultorilor
Studii de specialitate
Studiu de diagnoză: identificarea problemelor cheie şi a domeniilor potenţiale de inovare a cercetării prin
intermediul parteneriatului public-privat pentru optimizarea sistemelor de producţie agricole regionale
Studiu privind îmbunătăţirea metodelor de cercetare interdisciplinară prin intermediul parteneriatului public – privat
Ghid privind modul de accesare a unor fonduri de dezvoltare prin scrierea de proiecte în parteneriat în domeniul
agricol
Studiu de diagnoza asupra sectorului agricol şi populaţiei agricole din judeţul Timis
Studiu privind managementul proiectelor de cercetare în parteneriat public-privat
Studiu de diagnoză privind sistemele actuale de producţie din Banat şi Câmpia de Vest

Timişoara,
20.02.2018
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Prof.univ. dr.ing. Florin IMBREA

