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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume POŞTA Gheorghe

Adresă(e) 119, Calea Aradului, Timişoara, Timiş, România, RO 300645
Telefon(oane) 040256277289 Mobil: -

Fax(uri) 040256277263
E-mail(uri) gheorghe_posta@usab-tm.ro, postaghe@yahoo.com, posta.gheorghe@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 10.08.1971

Sex masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele
Mihai I al României” din Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură
/ Conferențiar universitar

Experienţa profesională

Perioada 01.08.2008 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare; Modernizarea tehnologiilor de cultură a legumelor prin
introducerea de noi măsuri biodimanice.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara; Calea Aradului,
nr. 119, 300645 Timişoara, jud. Timiş

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior
Perioada 01.10.2003 – 31.07.2008

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare; Cercetări privind utilizarea de noi măsuri pentru îmbunătăţirea

tehnologiilor de cultivare a legumelor în sistem durabil.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara; Calea Aradului,

nr. 119, 300645 Timişoara, jud. Timiş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Perioada 01.10.1999 – 01.10.2003
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare; Utilizarea unor substanţe bioactice şi materiale în obţinerea
unor producţii superioare cantitativ şi calitativ.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara; Calea Aradului,
nr. 119, 300645 Timişoara, jud. Timiş

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior
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Perioada 16.02.1998 – 01.10.1999
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare; Îmbunătăţirea unor verigi tehnologice de cultură a legumelor.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara; Calea Aradului,

nr. 119, 300645 Timişoara, jud. Timiş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Perioada 01.10.1996 – 16.02.1998
Funcţia sau postul ocupat Inginer cercetător

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii de cercetare; Cultura legumelor în câmp, sere şi solarii.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara; Calea Aradului,

nr. 119, 300645 Timişoara, jud. Timiş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Experienţă profesională în
domeniul ID/IFR

2011-2013 – Universitatea. Alma Mater Sibiu „Excelenţa academică în învaţamântul la distanţă şi
învaţămâtul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate” Proiect POSDRU/86/1.2/S/61878
2011-2013 – Universitatea Spiru Haret, Academia Comercială Satu-Mare şi TUV Austria-
România, Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în învăţămîntul la distanţă-
I.D., Proiect POSDRU/86/2/s/60720

Educaţie şi formare
Perioada 01.10.1991 - iunie 1996

Calificarea / diploma obţinută Inginer, profil Agricol specializarea Horticultură / Studii universitare, Diplomă de Licenţă
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Legumicultură, Pomicultură, Viticultură, Floricultură, Pedologie, Agrochimie, Agrotehnică,
Fiziologia plantelor Ameliorarea plantelor horticole

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Facultatea de
Horticultură, Calea Aradului, nr. 119 Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 6 – Studii de licență

Perioada 01.10.1996 - iunie 1997
Calificarea / diploma obţinută Inginer Diplomat, specializarea Tehnologii sustenabile în horticultură / Studii Postuniversitare,

Diplomă de Studii Aprofundate
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Tehnologii în legumicultura biologică, Tehnologii în pomicultura biologică, Tehnologii în viticultura
biologică, Metode convenţionale şi neconvenţionale de obţinere a unor cultivare adecvate
conceptului biologic la plantele horticole, Metode statistice moderne folosite în tehnica
experimentală horticolă, Tehnologii horticole nepoluante şi metode de stabilire a gradului de
poluare a solului, apei şi recoltei, Tehnologii nepoluante de producerea şi conservarea produselor
horticole

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Facultatea de
Horticultură, Calea Aradului, nr. 119 Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 7 – Studii aprofundate

Perioada 1998-2004
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe Agricole / Diplomă de doctorat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Protecţia plantelor, Entomologie, Legumicultură

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Facultatea de
Agricultură, Calea Aradului, nr. 119 Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 8 – Studii de doctorat

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
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Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză A1 Utilizator
elementar A1 Utilizator

elementar A1 Utilizator
elementar A1 Utilizator

elementar A1 Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi sociale  Comunicare la nivelul mediului universitar şi la nivelul oricărui mediu;
 Calităţi şi aptitudini de a stabili şi cultiva cu uşurinţă relaţii personale şi de a fi un interlocutor

agreabil;
 Cunoştinţe de cultură generală, capacitatea de relaţionare şi stăpânirea de sine;
 Spontaneitate în acţiune şi adaptabilitate la situaţii noi;
 Capacitatea de lucru în echipă, disponibilitate de a lucra peste orele de program, responsibilitate,

sinceritate şi seriozitate.
Competenţe şi aptitudini organizatorice  Prodecan didactic şi social în perioada 2012 - 2016 – Facultatea de Horticultură şi Silvicultură.

 Vicepreşedinte Filiala „Dalia” Timiş a Societăţii Române a Horticultorilor din 2018; Coordonatorul
Departamentului de Legumicultură.

 Coordonarea activităţilor studenţilor la lucrările practice, respectiv lucrările de licenţă şi disertaţie.
 Prodecan cu cercetarea, inovarea și transferul tehnologic 2020.03 - prezent – Facultatea de

Horticultură şi Silvicultură.
Aceste aptitudini și competențe au fost dobândite prin pregătire psiho-pedagogică şi pe
parcursul celor 24 de ani, de activitate didactică și de cercetare desfășurați în cadrul
U.S.A.M.V.B.T.

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea anumitor tipuri de echipamente tehnice şi aparatură de laborator.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a

calculatorului
Utilizarea computerului (Programul Word, Excel, PowerPoint, Visio) şi Internetul

Competenţe şi aptitudini artistice -
Alte competenţe şi aptitudini  Activitatea didactică şi de cercetare desfăşurată la Disciplina de Legumicultură, Departamentul

Horticultură din cadrul Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara  poate fi structurată
astfel:

-cărţi publicate: 3;
-lucrări publicate în străinătate: 8;
-lucrări publicate în volume cotate ISI şi ISI Proceeding: 10;
-lucrări publicate în volume indexate BDI (cotate B+ şi C): 76;
-articole în reviste de specialitate: 10;
-director de proiect FP 7 - KBBE.2012.1.2-03, contract nr. 312117 în colaborare cu

Universitatea Hohenheim din Germania (2012-2017);
-director de contract de cercetare internaţional cu firma EUROFINS – Germania (2008);
-membru în echipe de cercetare ale unor granturi încheiate cu M.E.C., Banca Mondială sau

Programe de Cooperare Transfrontalieră (HURO/0801/143): 8;
 Premiul Dr.h.c. Norbert Natter, pentru cea mai bună teză de doctorat elaborată în anul universitar

2004-2005, cu titlul „Contribuţii privind ecologia, biologia şi combaterea integrată a gândacului
din Colorado (Leptinotarsa decemlineata Say.) în cultura cartofului la Staţiunea Experimentală a
U.S.A.M.V.B. Timişoara;

 Premiul Charles Faraudo acordat de Societatea Română a Horticultorilor, cu prilejul Congresului
al XII-lea, dedicat Centenarului Marii Uniri pentru proiectul „Resource Preservation by Application
of BIOefFECTORs in European Crop Production”, 4 octombrie 2018 Bucureşti;

 Diplomă la concursul „Cartea Tehnică 2006” pentru cartea „Ghid practic de horticultură” (în
colectiv)

 Sunt membru în 4 societăţi (asociaţii) ştiinţifice şi profesionale:
-International Society for Horticultural Science (ISHS);
-Societatea Română a Horticultorilor (SRH) – Filiala Timiş;
-Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) – Filiala Timiş;
-Asociaţia Amicii Rozelor – Filiala Cluj-Napoca.
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Alte competenţe şi aptitudini  Responsabil cu managementul calităţii în învăţământului universitar pe domeniul Horticultură în
perioada 2008-2011.

 Membru în Comisia de Consiliere şi Orientare în Carieră a Facultăţii de Horticultură şi
Silvicultură în perioada 2008-2011.

 Membru în comisia de doctorat în calitate de REFERENT, în vederea aprecierii tezei de
doctorat: 16.

 Coordonatorul programului de master „Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole”.

Permis(e) de conducere -

Informaţii suplimentare

Anexe

Timişoara, 2020.10.30 Semnătura,


