
Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume   Manea Dan Nicolae

Adresă(e) Str Bujorilor, Bl. 33, Sc. D, ap.12, cod. 300251, Timişoara, jud. Timiş, România
Telefon(oane) Mobil: 004-0763637987

Fax(uri) -
E-mail(uri) manea_dn@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 27.04.1963.

Sex Masculin
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Profesor universitar, disciplina Agrotehnică şi Herbologie /
Agricultură

Experienţa
profesională

Cadru didactic universitar, specialitatea Agricultură – Protecţia plantelor, experienţă în
domeniu 25 ani

Perioada  01.09.2006 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor la disciplinele de Herbologie, Agrotehnică, Biologia şi controlul speciilor

segetale,
Activităţi şi responsabilităţi

principale
- predarea noţiunilor de Herbologie, Biologia şi controlul speciilor segetale,
Agrotehnică ;
- îndrumare lucrări de diplomă, coordonare activitate de cercetare;
- director al Departamentului V Protecţia plantelor din cadrul Facultăţii de Agricultură

Numele şi adresa
angajatorului

Univrsitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,
Facultatea de Agricultură
Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, cod 300645, jud. Timiş, România

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Activităţi de predare / examinare
Sectorul de activitate – învăţământ superior

Perioada    2003- 2006
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar la disciplinele  de Herbologie, Ecotehnică agricolă,  Agrotehnică

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- predarea cursurulor şi a lucrărilor practice de Herbologie, Ecotehnică agricolă,
Agrotehnică ;
- îndrumare lucrări de diplomă, coordonare activitate de cercetare;

Numele şi adresa
angajatorului

Univrsitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,
Facultatea de Agricultură
Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, cod 300645, jud. Timiş, România

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Activităţi de predare / examinare
Sectorul de activitate – învăţământ superior

Perioada    1995-2003
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări la disciplinele de  Agrotehnică şi Herbologie

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- predarea cursurulor şi a lucrărilor practice de Agrotehnică  şi Herbologie;
- îndrumare lucrări de diplomă, desfăşurare activităţi de cercetare;

Numele şi adresa
angajatorului

Univrsitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,
Facultatea de Agricultură
Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, cod 300645, jud. Timiş, România

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Activităţi de predare / examinare
Sectorul de activitate – învăţământ superior



Perioada 1992-  1995
Funcţia sau postul ocupat Asistent la disciplinele de Agrotehnică  şi Herbologie

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- îndrumare lucrări de laborator şi practică agricolă; desfăşurare activităţi de cercetare;

Numele şi adresa
angajatorului

Univrsitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,
Facultatea de Agricultură
Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, cod 300645, jud. Timiş, România

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Activităţi de predare / examinare
Sectorul de activitate – învăţământ superior

Perioada   1991 - 1992
Funcţia sau postul ocupat Asistent la disciplina de Fitotehnie

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- îndrumare lucrări de laborator şi practică agricolă; desfăşurare activităţi de cercetare;

Numele şi adresa
angajatorului

Univrsitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,
Facultatea de Agricultură
Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, cod 300645, jud. Timiş, România

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Activităţi de predare / examinare
Sectorul de activitate – învăţământ superior

Perioada 1987-1991
Funcţia sau postul ocupat Inginer pedolog

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- elaborarea studiilor pedologice, de cadastru calitativ şi bonitarea terenurilor agricole
din judeţele Timiş şi Caraş – Severin;

Numele şi adresa
angajatorului

Oficiul Judeţean de Studii Pedelogice şi Agrochimice Timiş

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Cercetare aplicativă

Perioada 1986-1987
Funcţia sau postul ocupat Inginer agronom stagiar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- implementarea principalelor elemente tehnologice la culturile agricole amplasate în
cadrul fermei;

Numele şi adresa
angajatorului

Intreprinderea Agricolă de Stat Grabaţi, jud. Timiş

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Producţie agricolă

Educaţie şi formare
Perioada Studiile doctorale 1992-1998

Calificarea / diploma obţinută Ultima diplomă / Doctor în Ştiinţe Agricole
Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Fitotehnie, Agrotehnică şi Herbologie, Pedologie, Agrochimie / Elaborarea şi
optimizarea tehnologiilor de cultivare a plantelor.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

  PhD (Philosophy doctor) in Agricultural Sciences

Perioada Studii universitare 1987 – 1991
Calificarea / diploma obţinută Inginer Agronom

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Botanică, Agrochimie, Biochimie, Pedologie, Agrometeorologie, Fiziologie,
Agrotehnică,Tractoare şi maşini agricole, Genetică, Ameliorarea plantelor,
Fitopatologie, Entomologie, Fitotehnie, Legumicultură, Pomnicultură, Viticultură,
Zootehnie, Producerea şi păstrarea furajelor.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Institutul Agronomic Timişoara

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

  Silvicultor

Perioada Liceul  1977 – 1981
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Limba Română, Limba
Engleză, Pedologie, Dendrologie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Liceul SilvicTimişoara



Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Bacalaureat(Ro)/ Baccalaureate(En)

Perioada Gimnaziul 1973 – 1977
Şcoala primară 1969 – 1973

Calificarea / diploma obţinută -
Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Limba Română, Limba
Engleză

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Liceul Constantin Diaconovoci Loga / Liceul Pedagogic Timişoara

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Gimnaziul / Şcoala Primară

Aptitudini şi
competenţe personale

- abilitat pentru conducere doctorat;
- cunoştinţe bune în tehnicile experimentale agricole cu background de 17 ani;

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

Engleză

B1

Pot să înţeleg
un discurs
lung, chiar
dacă nu este
clar structurat.

B1

Pot să înţeleg
texte faptice şi
literare lungi şi
complexe.

B1

Pot să particip
activ la o
conversaţie în
situaţii
familiare,
exprimându-mi
şi susţinându-
mi opiniile.

A2

Pot să îmi
argumentez şi
explic pe scurt
opiniile şi
planurile.

A2

Pot să utilizez
o serie de
expresii şi
fraze pentru o
descriere
simplă a
condiţiilor de
viată, a
studiilor şi a
activităţii mele
profesionale.

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

Competenţe şi abilităţi
sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- Organizarea  şi amplasarea câmpurilor de experienţe, întocmirea proiectelor de
cercetaare, susţinute şi finalizate prin rapoartele tehnice şi financiare de
cercetare;

- Îndrumarea studenţilor la Cercul de Herbologie  şi Ecotehnică al Facultăţii de
Agricultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Timişoara, finalizată prin întocmirea proiectelor de diplomă;

- Îndrumarea docotranzilor în stagiu;
Competenţe şi aptitudini

tehnice
Dispun de capacitatea de a efectua reglaje şi reparaţii minore la maşinile şi instalaţiile
agricole şi tehnica de calcul.

Competenţe şi aptitudini
de utilizare a calculatorului

Cunoaşterea  bună a sistemului de operare Windows , cunoaşterea programelor din
cadrul pachetului Microsoft Office, Cunoaşterea programelor de grafică ACDSee 10,
Photofinish,

Competenţe şi aptitudini
artistice

Nu am aptitudini artistice.

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoriile A, B şi C.



Informaţii
suplimentare

APARTENENŢĂ LA ASOCIAŢII ŞI SOCIETĂŢI PROFESIONALE ŞI ŞTIINŢIFICE:
-  Asociatia Generală a Inginerilor din România;
- Societatea  Română de Ştiinţa Solului

- Societatea  Română de Protecţia Plantelor
PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE:

 Lucrări ştiinţifice publicate:
- 122  pe întreaga perioadă de activitate, din care 29 în ultimii 5 ani;
- Cărţi / cursuri publicate în edituri: 6 (din care 1 în ultimii 5 ani), toate în domeniul postului ;
- Îndrumătoare de lucrări practice pentru studenți: 2 în domeniul postului;

PROIECTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ:
Am participat în total la 53 contracte de cercetare, din care 13 în ultimii 5 ani:  6 director de
proiect, 7  membru .

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

Timişoara, la 11. 02. 2018       Semnătura:


