
Pagina 1

C U R R I C U L U M  V I T A E
E U R O P E A N

INFORMAŢII PERSONALE

Nume BALINT MARIUS VIOREL
Adresă Chizătău, nr. 219, jud.Timiş, România
Telefon 0726905433, 0256/277289

Fax 0256/277263
E-mail

Naţionalitate romană

Data naşterii 23 FEBRUARIE 1981

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

• Perioada (de la – până la) 01.10.2008 – prezent
• 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 sectorului de

activitate Învăţământ superior,

• Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetător
• Principalele activităţi şi

responsabilităţi Activitate de cercetare; Îmbunătăţirea unor verigi tehnologice de cultură a legumelor.

• Perioada (de la – până la) 01.10.2005 – 30.09.2008
• 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 sectorului de

activitate
Stagiu de doctorantură în domeniul Horticultură, specializarea Legumicultură, forma cu
frecvenţă

• Funcţia sau postul ocupat Doctorand
• Principalele activităţi şi

responsabilităţi
Activitate de cercetare; îmbunătăţirea tehnologiei de cultură a cepei prin arpagic
utilizând forme de tip Macău.

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE

• Perioada (de la – până la) 01.10.2000 - iunie 2005
• Numele şi tipul instituţiei de

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

• Principalele subiecte şi calificări
însuşite Am urmat cursurile şi activităţile aferente specializării Horticultură

• Numele calificării primite Inginer diplomat, profil Agricol specializarea Horticultură (media 9,15)
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul) Studii universitare, Diplomă de licenţă, seria E nr. 0011458.

• Perioada (de la – până la) 01.10.2005 - martie 2007
• Numele şi tipul instituţiei de

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

• Principalele subiecte şi calificări
însuşite Am urmat cursurile de studii aprofundate şi am susţinut lucrarea de disertaţie
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• Numele calificării primite Inginer Diplomat, specializarea Tehnologii sustenabile în horticultură
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul) Studii Postuniversitare, Diplomă de studii aprofundate.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

Dobândite în cursul vieţii şi carierei,
dar care nu sunt recunoscute neapărat

printr-un certificat sau o diplomă.

LIMBA MATERNĂ ROMÂNĂ

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

ENGLEZA
• Abilitatea de a citi BINE

• Abilitatea de a scrie BINE
• Abilitatea de a vorbi BINE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane
într-un mediu multicultural, ocupaţi o

poziţie în care comunicarea este
importantă sau desfăşuraţi o activitate

în care munca de echipă este esenţială.
(de exemplu cultură, sport, etc.)

 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 seriozite;

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZAORICE

De exemplu coordonaţi sau conduceţi
activitatea altor persoane, proiecte şi
gestionaţi bugete; la locul de muncă,

în acţiuni voluntare (de exemplu în
domenii culturale sau sportive) sau la

domiciliu.

 . Activităţi cu studenţii la lucrările practice

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

Utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini, etc.

 Utilizarea computerului (Programul Word, Excel, PowerPoint, Visio şi Internetul),
utilizare anumitor tipuri de echipamente tehnice şi aparatură de laborator.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ARTISITICE

Muzică, desen, pictură, literatură, etc.
ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

Competenţe care nu au mai fost
menţionate anterior.

 activitatea didactică şi cea de cercetare desfăşurată la Disciplina de Legumicultură,
Departamentul Horticultură din cadrul Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură a
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinara a Banatului Timişoara  poate
fi structurată astfel:

-lucrări publicate în ţară (cotate B+ ): 1;
-membru în echipe de cercetare ale unor granturi încheiate cu M.E.C. sau

firme comerciale: 2;

PERMIS(E) DE CONDUCERE  categoria B

Timişoara, Semnătura,
09.02.2011 Asistent drd. BALINT Marius Viorel


