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INFORMAŢII PERSONALE
Nume
PETANEC DORU ION
(Nume, prenume)
Adresa (numărul, strada, cod Strada Dej, bl.10B, sc.C, apt.3, Timişoara, România
poştal, oraş, ţara)
Telefon
0256/277450, 0723639797
Fax
0256/200296
E – mail
dpetanec@yahoo.com
Naţionalitate
Român
Data naşterii
08.02.1957
(ziua, luna, anul)
EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
Data: de la –până la
Localitatea
Numele angajatorului
Funcţia şi postul ocupat

2005 - prezent - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
(U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Agricultură, Calea Aradului, nr.119, 300645
Timişoara, Disciplinele:Entomologie, Acarologie şi Nematologie, Protecţia produselor
agroalimentare de origine vegetală
Profesor; predare cursuri, îndrumare lucrări practice de laborator, lucrări de diplomă,
desfăşurare activitate de cercetare ştiinţifică.
2012 – prezent – Direcţia pentru Agricultură Timiş, P-ta Libertatii, nr.1, Timisoara,
Director executiv – coordonare activitate la nivel judeţean, parteneriate cu instituţii şi
asociaţii de profil, ordonator credite, organizator simpozioane etc.
2005 – mai 2008 - Oficiul Judeţean de Consultanţă agricolă Timiş, P-ta Libertatii, nr.1,
Timisoara, Director executiv – consultanţă agricolă, coordonare activitate de nivel judeţean,
parteneriate cu instituţii şi asociaţii de profil, ordonator credite, organizator simpozioane,etc.
2002 - 2005 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
(U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Agricultură, Calea Aradului, nr.119, 300645
Timişoara, Disciplinele: Entomologie, Acarologie şi Nematologie;
Conferenţiar, predare cursuri, îndrumare lucrări practice de laborator, lucrări de diplomă,
desfăşurare activitate de cercetare ştiinţifică.
1999 - 2002 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
(U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Agricultură, Calea Aradului, nr.119, 300645
Timişoara, Disciplina: Entomologie
Şef lucrări, predare cursuri, îndrumare lucrări practice de laborator, lucrări de diplomă,
desfăşurare activitate de cercetare ştiinţifică.
12.01.1999 - 08.02.1999 – Direcţia Generală de Agricultură şi Industrie Alimentară Timiş, Şef
serviciu cu delegaţie;
03.01.1999 – 12.10.1999 – Oficiul Judeţean de Consultanţă agricolă Timiş, P-ta Libertatii, nr.1,
Timisoara , Director
1997 – 1998 - Direcţia Generală de Agricultură şi Industrie Alimentară Timiş, Director
07.05.1997 – 15.07.1997 - Direcţia Generală de Agricultură şi Industrie Alimentară Timiş, P-ta
Libertatii, nr.1, Timisoara, Inspector de specialitate
1996 – 1997 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
(U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Agricultură, Calea Aradului, nr.119, 300645
Timişoara, Disciplina: Entomologie
Şef lucrări, predare cursuri, îndrumare lucrări practice de laborator, lucrări de diplomă,
desfăşurare activitate de cercetare ştiinţifică.
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1992 – 1996 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
(U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Agricultură, Calea Aradului, nr.119, 300645
Timişoara, Disciplina: Furaje
Asistent universitar, îndrumare lucrări practice de laborator, desfăşurare activitate de
cercetare ştiinţifică.
1991 – 1992 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
(U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Agricultură, Calea Aradului, nr.119, 300645
Timişoara, Disciplina: Genetică
Asistent suplinitor universitar, îndrumare lucrări practice de laborator, desfăşurare activitate
de cercetare ştiinţifică.
1986 - 1991 – Intreprinderea de Îmbunătăţiri şi Exploatarea Pajiştilor Caraş Severin, Inginer –
producţie vegetală
1984 - 1986 - Direcţia Generală de Agricultură şi Industrie Alimentară Caraş Severin, Şef
fermă – producţie vegetală, Organizarea şi conducerea procesului de producţie
1983 – 1984 – I.A.S. Grădinari, Caraş Severin, Inginer - producţie vegetală
1982 – 1983 - .A.S. Grădinari, Caraş Severin, Inginer stagiar - producţie vegetală
1976 – 1977 – Liceul Metalurgic Reşiţa, Caraş Severin, Pedagog
2000 - Doctor în agronomie titlul tezei "Cercetări privind combaterea ferigii de câmp
Pteridium aquilinium Kuhn în zonele de deal şi munte din vestul ţării"
1981 - 1985 – Institutul Agronomic Timişoara, Facultatea de Agricultură, Diplomă de studii.
Inginer agronom
APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă
Româna
Limbi străine cunoscute
Engleză
- bine (citit)
- bine (scris)
- bine (vorbit)
Franceză
- bine (citit)
- bine (scris)
- bine (vorbit)
Apartenenţa la organizaţii - Membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, filiala Timiş
profesionale
- Membru al Societăţii pentru Protecţia Mediului
- Membru în Societatea pentru Protecţia Plantelor (Transilvania)
- Membru în European Weed Research Society
- Membru în Association for Multidisciplinary Research (west Zone)
- Membru în Corpul experţilor tehnici din România
- Membru al Societăţii de Inginerii Agricole Timiş
- Membru al Societăţii de Vest pentru Calitate, filiala Timiş
- Membru în Societatea „Amicii Rozelor”
Poziţia prezentă
-Profesor universitar – disciplina de Entomologie, Facultatea de Horticultură, – USAMVB
Timişoara
Profesor universitar – disciplina de Acarologie şi Nematologie, Protecţia produselor
agroalimentare de origine vegetală, Facultatea de Agricultură, specializarea Protecţia
plantelor – USAMVB Timişoara
Numărul de ani în instituţie 21 ani - în cadrul USAMVB Timişoara
Competenţe de bază

Experienţă în cercetarea
ştiinţifică
Aptitudini şi competenţe
sociale

-Entomologie
- Acarologie şi Nematologie
- Protecţia produselor agroalimentare de origine vegetală
- Consultanţă agricolă
-Începând din anul 1992 am participat la realizarea a 15 contracte de cercetare, în calitate de
director de proiect (3 contracte) sau membru în colectivul de cercetare (12 contracte) în
domeniul protecţiei plantelor, combaterii bolilor şi dăunătorilor
- 2005 – mai 2008: Director executiv, OJCA Timiş – munca de echipă şi comunicarea cu
fermierii sunt esenţiale.
- Organizare de mese rotunde, dezbateri cu agricultorii din judeţul Timiş, participări la
emisiuni radio şi tv. pe probleme de agricultură, apariţii în presa scrisă.
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Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Aptitudini şi competenţe
tehnice
Alte competenţe

Calificări cheie

Domenii de interes
Informaţii suplimentare
Permis de conducere
Proprietăţi

- 2012 – prezent: Director executiv la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş – muncă de
coordonare
- 2005 – prezent, Profesor, şef disciplină, Facultatea de Agricultură Timişoara – munca de
cooperare cu colegii şi comunicarea cu studenţii au un rol foarte important.
- Pedagog (1976-1977) – angajare prin concurs; Şef de fermă (1984-1986) prin
repartizare; Director DGAIA Timiş (1997-1999) prin concurs; Director OJCA Timiş
(1998-1999) prin concurs; Director executiv OJCA Timiş (2005-în prezent); Profesor
univ.-şef de disciplină (2005- în prezent) prin concurs.
- 2005 – 2008 – membru în colegiul ştiinţific al revistei Agroconsultim
- iunie 2009 – prezent – Director al revistei Agrobuletin AGIR, indexată BDI
-Utilizarea aparatelor din cadrul Laboratorului de cercetare al catedrei Protecţia plantelor
-Utilizarea tractorului şi maşinilor agricole în câmp
-Operare pe calculator la nivel de utilizator
- Membru la 8 Societăţi Ştiinţifice de specialitate din ţară şi străinătate
- Preşedintele Societăţii de Inginerii Agricole al sucursalei AGIR Timiş
- Expert tehnic
- Membru in Secretariatul Ştiintific al Parcului Naţional Cheile-Nerei
-Lector în cadrul Agenţiei pentru Formare Profesională - Timiş şi a Oficiului Judeţean de
Consultanţă Agricolă Timiş
- Conducător de doctorat din anul 2010, cu 6 teze de doctorat finalizate
-Referent de specialitate în 10 comisii de analiză a tezelor de doctorat
-Referent la numeroase referate de doctorat
- Agricultură, Protecţia plantelor
- Mecanisme de finantare in agricultura, agricultura biologica, managementul exploatatiilor
agricole, accesare fonduri structurale
- Sprijinirea serviciilor in agricultura - granturi pentru cercetare aplicata si extensie
-Agricultură în special protecţia plantelor, entomologie; agricultură biologică şi politici agricole
-Categoria B din anul 2005
Publicaţii ştiinţifice: 17 cărţi şi 130 lucrări ştiinţifice

Timişoara, la 15.11.2017

Prof.univ.dr. Petanec Doru Ion
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