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Informaţii personale
Nume / Prenume MĂLĂESCU IOANA MIHAELA

Adresă(e) Nr.13, str. RODNEI, 315700, SEBIŞ, jud. ARAD,  ROMÂNIA
Telefon(oane) 0256277124 Mobil: 0723964056

Fax(uri) 0256277263
E-mail(uri) ghizmut@yahoo.com  sau malaescuioanamihaela@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii 26.05.1977

Sex Feminin

Experienţa profesională

Perioada 2004-2011 Asistent universitar la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului (U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, Calea Aradului, nr.119,
300645 Timişoara,

2001-2004 Doctorand cu frecvenţă la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului (U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, Calea Aradului, nr.119,
300645 Timişoara,

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar în cadrul Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului (U.S.A.M.V.B.) Timişoara la disciplina Viticultură

Activităţi şi responsabilităţi principale -curs la disciplina Specii horticole ornamentale utilizate în peisagistică, Tehnologia plantelor
horticole, Controlul şi prevenirea fraudelor în viticultură şi vinificaţie şi lucrări practice în laborator şi
plantaţia viticolă, la disciplinele de Viticultură, Viticultură ornamentală, Ampelografie, Oenologie, Specii
horticole ornamentale utilizate în peisagistică, Analiza vinului şi a produselor vitivinicole, Tehnologii
diferenţiate de cultivare a viţei de vie în România şi U.E., Tehnici speciale de obţinere a diferite tipuri de
vinuri, Tehnologia plantelor horticole, Pomicultură, Pomologie

-pregătirea materialului biologic necesar lucrărilor practice, a aparaturii şi instrumentarului,
precum şi a materialului scris, util studenţilor, pentru înţelegerea şi aprofundarea proceselor fiziologice,
biologice ale viţei de vie, precum şi pt formarea deprinderilor practice necesare( tăierea viţei de vie,
altoirea , plantarea etc.)

-Practică horticolă şi activităţi de cercetare ştiinţifică (montarea experienţelor, colectarea şi
prelucrarea datelor, prezentarea rezultatelor, etc.)

-gestionar al disciplinei de Viticultură
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (U.S.A.M.V.B.)

Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, Calea Aradului, nr.119, 300645 Timişoara,

mailto:ghizmut@yahoo.com
mailto:malaescuioanamihaela@yahoo.com


Educaţie şi formare
Perioada

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite,
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile
Studii postuniversitare:

2001 – 2006 – studii de doctorat, doctor în Horticultură din iulie 2006
  2001-2002 – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea
de Horticultură, Ciclul de studii aprofundate (Master), specializarea “ Tehnologii Intensive si
Nepoluante la Plantele Horticole “.
Studii universitare:
1996-2001 Facultatea de Horticultură din cadrul U.S.A.M.V.B.Timişoara
Studii preuniversitare:
1991-1995 Liceul Teoretic Sebiş
1983-1991 Şcoala generală Sebiş, clasele I-VIII

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

Competenţe şi abilităţi sociale - Membru în asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale: Asociaţia generală a iginerilor din
România; Societatea Română a Horticultorilor din România; Asociaţia “Amicii Rozelor”

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- Colaborator în colective de cercetare cuprinse în cadrul unor contracte de
cercetare obţinute prin granturi la nivel naţional şi internaţional.

Competenţe şi aptitudini tehnice - Deservirea   maşinilor şi a aparaturii din câmpurile şi laboratoarele de cercetare ale disciplinei

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

- Utilizare PC, Office, Word, Excel, Powerpoint, Internet etc.

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alte competenţe şi aptitudini -Perfecţionarea tehnologiilor viticole şi pomicole de  cultură şi din vinificaţie
-Stabilirea conveierelor varietale pe podgorii şi centre viticole şi studierea germoplasmei locale
- Secretar în comisiile de licenţă şi disertaţie ale Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură
Timişoara
- Membru in Comisia de Consiliere şi Orientare în Carieră a Facultaţii de Horticultură şi Silvicultură
- Membru în comisiile de admitere pentru cursuri de licenţă şi masterat la Facultatea de
Horticultură şi Silvicultură Timişoara

Permis(e) de conducere B

Informaţii suplimentare PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE:
-  cursuri: 1
- lucrări practice: 1
- Lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi în străinătate : 30
- Articole publicate în reviste de specialitate: 8
PERSOANA DE CONTACT:
 Prof. univ. dr. DOBREI ALIN, şef disciplină Viticultură U.S.A.M.V.B.Timişoara,  telefon birou
0256277055

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă)

Asist.univ.dr. Mălăescu Mihaela
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