Curriculum
vitae
Europass

Informaţii
personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Cârciu Gheorghe
Timişoara, Str. Perlei, Nr. 7, ap. 7, jud. Timiş, România

Telefon(oane)

+400256277262

Fax(uri)

+400256277263

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

0745316917

carciu_gheorghe@yahoo.com
Română
17.09.1954
M

Locul de muncă Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
vizat / Domeniul (U.S.A.M.V.B.) Timişoara
ocupaţional Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, Calea Aradului Nr. 119, Cod.
300645
Învăţământ - cadru didactic
Experienţa
profesională
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

2007 - prezent
Profesor – conducere doctorat
Cursuri universitare şi lucrări practice: Surse de contaminare a produselor vegetale şi tehnici
de decontaminare, Managementul lucrărilor solului, Agrotehnică şi maşini pentru lucrările
solului, Agrotehnică; Îndrumare doctoranzi, Lucrări de licenţă şi disertaţie, membru în
comisiile de admitere la doctorat, membru în comisiile de susţinere a examenelor şi
referatelor prevăzute în programele de pregătire a doctoranzilor
U.S.A.M.V.B.Timişoara, Calea Aradului, Nr. 119, Cod 300645
Cadru didactic

Perioada

2004 - 2007

Funcţia sau postul
ocupat

Conferenţiar

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Cursuri universitare şi lucrări practice: Surse de contaminare a produselor vegetale şi tehnici
de decontaminare, Managementul lucrărilor solului, Agrotehnică şi maşini pentru lucrările
solului, Agrotehnică; Lucrări de licenţă şi disertaţie, membru în comisiile de admitere la
doctorat, membru în comisiile de susţinere a examenelor şi referatelor prevăzute în
programele de pregătire a doctoranzilor
U.S.A.M.V.B.Timişoara, Calea Aradului, Nr. 119, Cod 300645
Cadru didactic

Perioada

1998-2004

Funcţia sau postul
ocupat

Sef lucrări

Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

Cursuri şi lucrări practice la disciplinele: Agrotehnică, Agrotehnică şi herbologie; lucrări de
licenţă
U.S.A.M.V.B. Timişoara, Calea Aradului, nr. 119, C0d 300645
Cadru didactic: doctor în agronomie (2002)
1993-1998
Inginer
Activităţi didactice şi de cercetare, plata cu ora la disciplina de Agrotehnică în perioada
1996-1998
U.S.A.M.V.B. Timişoara, Calea Aradului, nr. 119, Cod 300645
Cercetare
1992-1993
Asistent cercetare
Participare la lucrările practice şi practică agricolă precum şi diferite activităţi prevăzute în
activitatea de cercetare
U.S.A.M.V.B. Timişoara, Calea Aradului, nr. 119, Cod 300645
cercetare
1989-1992
Inginer agronom
Cercetare ştiinţifică şi didactică

U.S.A.M.V.B. Timişoara, Calea Aradului, nr. 119. cod 300645
cercetare
1976-1989
Tehnician

Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Cercetare ştiinţifică şi activitate didactică auxiliară

U.S.A.M.V.B. Timişoara, Calea Aradului, nr. 119. cod 300645
cercetare

Educaţie şi
formare
Perioada 1995 - 2002
Calificarea / diploma
obţinută

Doctor în Agronomie

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Agrotehnică, Pedologie, Îmbunătăţiri funciare, Irigarea culturilor, Mecanizare

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare

Institutul Agronomic Timişoara

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

-

2001
Certificat de atestare profesională privind utilizarea produselor din grupele 1 şi 2 de
toxicitate, diploma Nr. 852/19.10.2001

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Cunoştinţe cu privire la utilizarea produselor din grupele 1 şi 2 de toxicitate

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare

Inspectoratul de protecţia plantelor Timiş

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

-

1982 - 1987
Inginer agronom

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

-

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare

Institutul Agronomic Timişoara, Facultatea de Agricultură

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

1969 - 1974
Tehnician agronom – diplomă bacalaoreat

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

-

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare

Liceul agricol Ciacova, jud. Timiş

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

-

1965 - 1969
Studii gimnaziale

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

-

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare

Scoala generală Jamu Mare, jud. Timiş

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

-

1961 – 1965
Studii primare

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

-

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare

Scoala generală Lăţunaş, jud. Timiş

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

-

Aptitudini şi
competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Franceză

Înţelegere
Ascultare
Da

Vorbire
Citire
Da

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

-

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

-

Exprimare scrisă
Da

Competenţe şi
abilităţi sociale

Sociabil, comunicativ, capabil de munca în echipă – aptitudini dezvoltate şi consolidate în
cadrul colectivului Disciplinei de Agrotehnică şi Herbologie, precum şi în cadrul activităţilor
desfăşurate cu studenţii

Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

Coordonez activitatea doctoranzilor, precum şi cea de cercetare ştiinţifică a studenţilor,
activităţi finalizate prin teze de doctorat, lucrări de diplomă, licenţă, disertaţie. Particip şi
îndrum activitatea de cercetare şi didactică cu privire la organizarea şi amplasarea
câmpurilor didactice şi de cercetare. Întocmesc sinteze şi rapoarte de cercetare.

Competenţe şi
aptitudini tehnice
Competenţe şi
aptitudini de utilizare
a calculatorului

Cunoştinţe practice cu privire la reglarea şi funcţionarea diferitelor maşini agricole

Utilizare PC – MS-DOS, NORTON COMMANDER, MS WINDOWS, MS WORD, EXCEL,
POWER POINT

Competenţe şi
aptitudini artistice

-

Alte competenţe şi
aptitudini

-

Permis(e) de
conducere

B

Informaţii
suplimentare
Anexe Profesor: 2007
Conducator doctorat: 2007, domeniu Agronomie
Publicatii: 8 carti, 5 brosuri, 188 lucrari stiintifice, 75 contracte de
cercetare, 14 articole de polularizare.
Membru :
- Asociatia Generala a Inginerilor din Romania (AGIR)
- Societatea Romana de Horticultura
- International Society for Horticulture Science
- Asociatia pentru Cercetare Multidisciplinara din Zona de Vest a
Romaniei ACM-V
- Societatea Nationala Romana pentru Stiinta Solului
Domenii de competenta: agrotehnica, herbologie, persistenta si
remanenta pesticidelor, contaminanţi în produsele horticole şi vegetale,
managementul lucrarilor solului, asolamentele si rotatia culturilor.

Timişoara, la
20.12.2016

Prof. univ.dr. Cârciu Gheorghe

