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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Iordănescu Olimpia Alina

Adresă(e) Str. Gh. Ranetti, nr. 52, ap. 3, Timişoara, jud. Timiş
Telefon(oane) 0256277091 Mobil 0724 698145

Fax(uri) 0256277236
E-mail(uri) olimpia.iordanescu@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii 01.10.1968

Sex feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

U.S.A.M.V.B. Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură

Experienţa profesională

Perioada 12.03.2009 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare de cursuri şi lucrări practice, activitate de cercetare şi producţie pomicolă
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de

Horticultură şi Silvicultură, Calea Aradului nr. 119, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cadru didactic la disciplina de Pomicultură generală şi specială

Perioada O3.05.2005-12.03.2009
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare de cursuri şi lucrări practice, activitate de cercetare
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de

Horticultură şi Silvicultură, Calea Aradului nr. 119, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cadru didactic la disciplinele de Pomicultură specială şi Plante de interior şi artă florală

Perioada 01.10. 2001-03.05. 2005
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare de cursuri şi lucrări practice, activitate de cercetare
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de

Horticultură
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cadru didactic la disciplina de Floricultură

Perioada 01.10.1997-01.10.2001
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare lucrări practice, activitate de cercetare
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de

Horticultură
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Disciplinele de Pomicultură şi Floricultură
Perioada 01-10.1995-01.10.1997

Funcţia sau postul ocupat Preparator
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare lucrări practice, activitate de cercetare

Numele şi adresa angajatorului Disciplinele de Pomicultură şi Floricultură
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare

Perioada 1996-2000
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Agronomie, diploma seria B nr. 0005260

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Pregătire prin doctorat, domeniul viticultură

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de
Horticultură

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Învăţământ doctoral

Perioada 1995-1996
Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat, domeniul Tehnologii sustenabile în horticultură diploma de master seria B nr.

0000412
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Aprofundarea disciplinelor tehnologice: pomicultură, viticultură, legumicultură

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de
Horticultură

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Învăţământ postuniversitar

Perioada 1990-1995
Calificarea / diploma obţinută Inginer horticultor, domeniul Horticultură, diploma de licenţă seria N nr. 024277

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Discipline de specialitate corespunzătoare domeniului de Horticultură

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de
Horticultură

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Învăţământ universitar

Perioada 1983-1987
Calificarea / diploma obţinută Profil biologie-chimie, diploma de bacalaureat seria E nr,44048

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Discipline fundamentale şi de specialitate în profilul biologie-chimie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Liceul teoretic „Traian”, Drobeta Tr. Severin, judeţul Mehedinţi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Învăţământ liceal

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) română

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

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză Foarte bine Foarte bine Bine Bine Foarte bine

Limba franceză Bine Bine Bine Bine Bine
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale În timpul celor cinci ani de studiu la Facultatea de Horticultură din Timişoara am fost reprezentanta
studenţilor în Senatul Universităţii realizând astfel o bună colaborare între cadrele didactice şi studenţii
facultăţii noastre şi menţinând permanent un climat de respect şi înţelegere, privind activităţile şi
problematica caracteristică domeniului universitar. Tot în această perioadă am fost şef de grupă cu
toate responsabilităţile derivate din această funcţie, activităţile şi rezultatele la învăţătură ale grupei
noastre fiind foarte bune şi apreciate la superlativ de dascălii noştri.
Încă de la terminarea Facultăţii de Horticultură în anul 1995 am făcut parte din colectivele disciplinelor
de Pomicultură şi Floricultură, parcurgând toate etapele promovării ca şi cadru didactic. Relaţiile mele
cu colegii au fost întotdeauna cordiale, de respect reciproc şi colaborare necondiţionată. Din anul
2005 sunt şefa disciplinei de Pomicultură coordonând activitatea didactică şi de cercetare care se
desfăşoară în cadrul acesteia. Tot din anul 2005, răspund de activitatea de producţie desfăşurată în
plantaţia pomicolă a S.D. Timişoara.
Din anul 1997 până în 2008 am fost îndrumător de an la două promoţii de studenţi ai facultăţii noastre.
Deschiderea spre colaborare este reprezentată şi de numărul mare de studenţi îndrumaţi pentru
realizarea proiectului de diplomă (peste 80 de studenţi după promovarea ca şef de lucrări), numirea în
comisii de examinare sau de susţinere a referatelor la pregătirea prin doctorat (peste 35comisii), în
comisia de definitivat, gradul II şi gradul I pentru învăţământul preuniversitar, membru în comisiile de
licenţă la specializările horticultură şi peisagistică.
Începând cu 09.09.2010 am fost numită în funcţia de Coordonator adjunct al Departamentului de
Imagine al U.S.A.M.V.B. Timişoara şi purtător de cuvânt al aceleiaşi instituţii.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

În domeniul activităţii didactice am contribuit la perfecţionarea programelor analitice a disciplinelor
predate, la îmbunătăţirea conţinutului cursurilor şi lucrărilor practice prin trecerea la sistemul de predare
power-point, la dotarea disciplinei de Pomicultură cu aparatură, maşini şi utilaje care să permită
înţelegerea de către studenţi a verigilor de cultură specifice domeniului, la diversificarea sortimentului de
soiuri cultivate în plantaţia pomicolă a universităţii etc.
În domeniul cercetării am coordonat şi coordonez cercetarea realizată în domeniul pomiculturii în cadrul
universităţii noastre, am fost director la grant cu finanţare externă încheiat între U.S.A.M.V.B. Timişoara
şi Ministerul Afacerilor Externe din Belgia privind implementarea unor măsuri tehnologice noi referitoare
la tăierile şi tratamentele aplicate în pomicultură, sunt director la un contract încheiat cu CNCSIS tip idei,
am făcut parte din mai multe echipe de cercetare în diverse contracte încheiate fie cu MEC, fie cu firme
private.  În anul 2008, am înfiinţat la  Timişoara colecţia naţională de piersic şi nectarine, luând în studiu
250 de cultivare, ce urmează a fi testate în vederea omologării. Am înfiinţat loturi experimentale în cadrul
târgului TIMAGRALIM organizat de către universitatea noastră, în acest sens având o bună colaborare
cu SCP Băneasa Bucureşti care a introdus în cultură soiuri şi hibrizi noi de cais şi piersic. Rezultatele
cercetării în domeniu s-au concretizat în publicarea a 113 lucrări ştiinţifice, 9 cărţi şi îndrumătoare de
lucrări practice (5 unic autor şi 4 coautor) şi participarea la 7 contracte de cercetare (3 director şi 4
membru în echipă).
De asemenea, în plan organizatoric mai menţionez următoarele: în anul 2002 - organizator expoziţia
realizată de studenţii Facultăţii de Horticultură, specializarea peisagistică pentru promovarea specializării;
în anul 2007 – co-organizator la expoziţia de profil FLORI DE MAI, Timişoara, 24-26; în mai 2007 –
organizator  TÂRGUL FACULTĂŢILOR din partea Facultăţii de Horticultură Timişoara.

Ca şi Coordonator adjunct al Departamentului de Imagine al U.S.A.M.V.B. Timişoara particip la toate
acţiunile care au drept scop promovarea imaginii universităţii noastre.

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizator aparatură de laborator

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Microsoft Office: Word, Excel, Power Point

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini
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Permis(e) de conducere categoria B

Informaţii suplimentare Membră în următoarele asociaţii:
International Society of Horticultural Science - ISHS
Societatea Română de Horticultură – SRH
Asociaţia Generală a Inginerilor din România – AGIR
Amicii Rozelor


