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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ţărău, Dorin  

Adresă(e) Nr. 1, Aleea Cetinei, 300145, Timişoara, România  

Telefon(oane) +40 356421611 Mobil:  +40 722767116 

Fax(uri)  

E-mail(uri) dorintarau@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 14.01.1951 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor Universitar, Departamentul Dezvoltare Durabilă şi Ingineria Mediului, 
Discipline Cartarea și Bonitarea Solurilor,  Evaluarea proprietăților imobiliare, 
Bonitarea și caracterizarea tehnologică a terenurilor cu elemente de 
fundamentare pedologică 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada mai 2010-septembrie 2016 (în prezent cadru  didactic asociat,şcoala doctorală) 

Funcţia sau postul ocupat Conducător ştiinţific,  Şcola Doctorală Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale,USAMVB, Domeniul 
Fundamental ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI ŞILVICE, Domeniul de Doctorat  AGRONOMIE 

Perioada Aprilie 2008- septembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare şi publicare de cursuri de specialitate şi cărţi  în domeniul cartării, bonitării şi evaluări 
resurselor naturale  şi a impactului de mediu, evoluţia protecţia şi ameliorarea solurilor, zonarea  
producţiei agricole, 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Calea Aradului, Nr. 
119, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada Mai 2009-ianuarie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Director  

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea, conducerea şi administrarea OSPA Timişoara,  gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor 
materiale şi băneşti ale acestuia, în condiţiile realizării unui management eficient şi de calitate . 
Contribuie la punerea în aplicare a rezultatelor cercetării din domeniul de activitate în agricultura judeţului. 

Numele şi adresa angajatorului Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara, Calea Şagului nr.140 A, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare- dezvoltare-extensie în domenii precum: Ştiinţa solului, Evaluarea terenurilor, Protecţia, 
evoluţia, conservarea şi refacerea fertilităţii  solurilor şi terenurilor, Organizarea teritoriului. 

Perioada Octombrie 2004-aprilie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare şi publicare de cursuri de specialitate în domeniul cartării, bonitării şi evaluării terenurilor, 
protecţiei şi ameliorării solurilor,  
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Calea Aradului, Nr. 
119, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada Aprilie 2001-Septembrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Pedolog expert  (CSP II-CSP I) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea de studii pedologice pentru sistemul  naţional de monitoring al calităţii solurilor şi a  unor 
cercetări referitoare la relaţia dintre compactarea secundară a solului şi fertilizare, sau  la   caracteri-     
sticile   agrochimice ale solurilor şi fertilizare, pentru realizarea unor recolte  stabile şi de calitate. 

Numele şi adresa angajatorului Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Arad, str. Cloşca, nr. 6A, Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare- dezvoltare-extensie în domenii precum: Ştiinţa solului, Evaluarea terenurilor, Protecţia, 
evoluţia, conservarea şi refacerea fertilităţii  solurilor şi terenurilor, Organizarea teritoriului. 

Perioada Octombrie 1998- Septembrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Cadru  didactic asociat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Calea Aradului, Nr. 
119, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada iulie1993 -Martie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea, conducerea şi administrarea OSPA Timişoara,  gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor 
materiale şi băneşti ale acestuia, în condiţiile realizării unui management eficient şi de calitate Stadii 
de pregătire a studenţilor privitoare la tehnica determinării calităţii terenurilor şi cartarea solurilor 
(protocol de colaborare OSPA-USAMVB Timişoara) 

Numele şi adresa angajatorului Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara, str. General Dragalina, nr. 9, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare - dezvoltare-extensie în domenii precum: Ştiinţa solului, Evaluarea terenurilor, Protecţia, 
evoluţia, conservarea şi refacerea fertilităţii  solurilor şi terenurilor, Organizarea teritoriului. 

Perioada 1990-1993 

Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu al compartimentului de studii şi cercetări pedologice 

Activităţi şi responsabilităţi principale 1. Coordonarea tuturor tipurile de cartări pedologice şi agrochimice, lucrări de cercetare, studii şi cercetări  

care  privesc  solul  şi  mediul  şi  fac  obiectul  de  activitate  al  uni tăţii,  conform metodologiei de 

elaborare a studiilor pedologice şi agrochimice şi a clauzelor contractuale convenite cu beneficiarii.. 

Răspunde de calitatea lucrărilor elaborate. 

Numele şi adresa angajatorului Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara, str. General Dragalina, nr. 9, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare- dezvoltare în domenii precum:  Pedologie, Agrochimie, Bonitarea terenurilor, Protecţia, 
evoluţia, conservarea şi refacerea fertilităţii  solurilor şi terenurilor,  Amenajarea  teritoriului. 

Perioada 1977-1989 

Funcţia sau postul ocupat Inginer pedolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Studii pedologice pentru evaluarea generală a resurselor de sol şi analiza factorilor limitativi şi 
restrictivi pentru agricultură 

Numele şi adresa angajatorului Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara, str. General Dragalina, nr. 9, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare- dezvoltare în domenii precum:  Pedologie, Agrochimie, Bonitarea terenurilor, Protecţia, 
evoluţia, conservarea şi refacerea fertilităţii  solurilor şi terenurilor,  Amenajarea  teritoriului. 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută  Monitorizarea şi Implementarea  Directivei Nitraţilor, Certificat de Absolvire(a cursurilor de formare 
continua, cu durata de 4 săptămâni) , Nr. 249 din 09.09.2011 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metodologia de stabilire a zonelor vulnerabile la nitraţi, Codul de bune practici agricole, Monitorizarea 
zonelor vulnerabile la poluare cu nitraţi,  Planuri de fertilizare 
Perspectivă strategică, obiectivitate şi corectitudine în aplicarea legislaţiei în vigoare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară  Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului Bucureşti. 

Perioada 2010 

Calitatea Conducător de Doctorat, ord.MECTS  nr 3732 / 11.05.2010 
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Domeniul  Agronomie 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Profesor universitar, ord. MEC nr.3669 07.04.2008, Anexa 1 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cartarea, Bonitarea şi Evaluarea Terenurilor, Evaluarea terenurilor 
Abilităţi în gestionarea resurselor naturale şi umane, capacitate de îndrumare şi comunicare  

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 

Nivel 6 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Monitorizarea şi Implementarea  Directivei Nitraţilor, Certificat de Absolvire(a cursurilor de formare 
continua) , seria F, Nr. 0003593 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metodologia de stabilire a zonelor vulnerabile la nitraţi, Codul de bune practici agricole, Monitorizarea 
zonelor vulnerabile la poluare cu nitraţi,  Planuri de fertilizare 
Perspectivă strategică, obiectivitate şi corectitudine în aplicarea legislaţiei în vigoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară  Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 

Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Conferenţiar universitar, ord. MEC nr. 4628/06.09.2004, Anexa 1;  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cartarea şi bonitarea solurilor, Protecţia şi ameliorarea solurilor 
Abilităţi în gestionarea resurselor naturale, corectitudine, obiectivitate şi imparţialitate în aprecieri  

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 

Nivel 6 

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută    Cercetător ştiinţific principal gradul I (Decizia 91/16.09.2003) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedologie, Agrochimie, Protecţia Mediului 

Perspectivă strategică, capacitatea organizaţională, abilităţi în gestionarea resurselor naturale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ASAS, ICPA Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 

Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută    Cercetător ştiinţific principal gradul II (Decizia 81/07.05.2001)  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedologie, Agrochimie, Tehnică Experimentală 
Abilităţi  de îndrumare, comunicare , obiectivitate şi imparţialitate în aprecieri 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ASAS, ICPA Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Geodezie, cadastru general şi agricol Diplomă curs postuniversitar, Nr. 500/05.06.2000 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Geodezie, cadastru general şi agricol, Organizarea teritoriului, 
Perspectivă strategică şi capacitatea organizaţională în dezvoltarea durabilă a spaţiului rural  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei Naţionale , Asociaţia ASFOC 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă evaluator funciar - formator nr.33/01.02.2000 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bonitarea terenurilor, Economia producţiei agricole,   Evaluarea  terenurilor, 
Abilităţi în evaluarea şi gestionarea resurselor naturale, obiectivitate şi imparţialitate în aprecieri, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica , ASFOC Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 

Perioada 1991-1998 

Calificarea / diploma obţinută    Doctor în Agricultură şi Horticultură,  Diplomă  nr.61/05.07.1999  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedologie şi Agrochimie, Pratologie şi tipuri de pajişti,  Climatologie  şi indicatori de caracterizare 
ecopedologică. Abilităţi în evaluarea şi gestionarea resurselor naturale şi a celor induse antropic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

A.S.A.S. Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 

Perioada 1994 

Calificarea / diploma obţinută    Expert pedolog 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedologie, Agrochimie, Fond Funciar 
 Perspectivă strategică în   protecţia, conservarea şi reconstrucţia resurselor de sol şi teren 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

M.A.A. Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 

Perioada 1993 

Calificarea / diploma obţinută    Economie rurală , Certificat d ‘etudes superieures  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Spaţiul rural şi dezvoltarea rurală durabilă, Dezvoltarea regională şi politici de dezvoltare regională în 
uniunea europeană 
Capacitate de concepţie, planificare, sinteză, analiză şi colaborare instituţională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.S.A.B.T. Timişoara E.N.S.A. RENNES 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 

Perioada 1979 

Calificarea / diploma obţinută    Pedologie Fond funciar, Adeverinţă de specializare Nr.21499/31.03.1979 ,  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedologie, Agrochimie, Cartarea şi bonitarea terenurilor, Organizarea teritoriului 
Obiectivitate şi  capacitate de lucru în condiţii  vitrege ( teren accidentat, caniculă, ploi, frig, izolare ) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

M.A.A., C.S.P.P.C.A. Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 

Perioada 1979 

Calificarea / diploma obţinută    Pedologie Agrochimie, Adeverinţă de specializare Nr.23631/17.11.1979  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedologie, Agrochimie, Cartarea şi bonitarea terenurilor 
Obiectivitate şi imparţialitate în aplicarea programelor de dezvoltare a agriculturii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

M.A.A., C.S.P.P.C.A. Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 

Perioada 1978 

Calificarea / diploma obţinută    Fond Funciar, Adeverinţă de specializare Nr.17756/08.04.1978 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedologie, Agrochimie, Fond Funciar, 
 Capacitate de  înţelegere şi aplicare a programelor de ameliorare a fondului funciar                  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

M.A.A., C.S.P.P.C.A. Bucureşti 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 

Perioada 1971-1976 

Calificarea / diploma obţinută    Inginer agronom, Diplomă de inginer Nr.6021/24.02.1977  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, Botanică, Pedologie, Fiziologia plantelor şi microbiologie generală, Îmbunătăţiri funciare, 
Chimie, Pomicultură şi Viticultură, Fitotehnie,  Irigarea culturilor, Ameliorarea plantelor, Topografie, 
Organizarea teritoriului, Producerea  şi păstrarea  furajelor,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Agronomic Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 5 

Perioada 1966-1971 

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă de bacalaureat, Nr.236/06.07.1971 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, Botanică, Chimie , Fizică, Geografie,  Agrofitotehnie, Fitotehnie, Topografie, Îmbunătăţiri 
funciare, Horticultură,  Protecţia plantelor, Culturi irigate, Conservarea şi valorificarea produc. Agricole 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Agricol Salonta 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 4 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Capacitate organizaţională, perspectivă strategică şi spaţială, capacitate de îndrumare şi comunicare, 
obiectivitate şi imparţialitate în domenii precum :  Ştiinţele Solului, Evaluarea terenurilor şi a 
impactului de mediu; Protecţia, conservarea şi reconstrucţia resurselor de sol şi teren ; Organizarea şi 
dezvoltarea durabilă a spaţiului rural. 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Franceza  B1 
Utilizator 

elementar 
B2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 
elementar 

Limba            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale    Prin specificul ei, activitatea de studii şi cercetări pedologice, stimulează munca în echipă.  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• activităţi referitoare la redactarea şi popularizarea unor materiale  cu privire la bunele practici 
agricole sau în domeniul protecţiei solului şi a mediului în vederea realizării unui echilibru agro-silvo-
cinegetic întreprinse de către SNRSS, CIEC, Terra Unica, etc. 

• participare la realizarea conceptului strategic de dezvoltare economică şi socială a zonei 
Timişoara, coordonat de M. Timişoara şi fundaţia pentru o societate deschisă Timişoara 

• organizator al unor cursuri de perfecţionare în domeniul Ştiinţei Solului, al Bonitării solurilor şi 
Evaluării trenurilor 

• membru  în comitetul de redacţie al revistei Ştiinţa Solului 

• membru în comisii ale unor examene de doctorat în USAMVB Timişoara şi Universitatea “ 
Politehnica” Timişoara. 

• membru în comisii de recepţie a unor lucrări de îmbunătăţiri funciare ale RAIF Timiş şi Caraş – 
Severin, etc. 

• membru al unor colective sau comisii de organizare a unor manifestări ştiinţifice precum: 
Simpozionul  Naţional de Agrochimie Timişoara 1979 , Conferinţa Naţională a SNRSS Timişoara 1985 şi 
2003, Simpozionul Naţional de pedologie Timişoara 1995, Simpozionul Internaţional Cercetarea 
Interdisciplinară zonală ed. II-a Timişoara, 1998, Simpozionul Internaţional Tinerii şi Cercetarea 
Interdisciplinară Timişoara ed. I-a (1999), ediţia a II-a (2000), , a XVII-a Conferinţă Naţională a SNRSS, 
Timişoara 2003,  Seminarul Internaţional- Cadastrul şi rolul acestuia în economia de piaţă – Timişoara 
(Surduc)2005, a XXI-a Conferinţă Naţională a SNRSS cu aplicaţii practice în judeţele: Timiş, Arad, 
Caraş-Severin (RO), Csongrad (HU),  Pancevo (RS), Timişoara 2015  etc. 

• moderator al unor manifestări ştiinţifice cu teme precum: Evaluarea şi utilizarea terenurilor 
,Ştiinţa Solului-Ştiinţă interdisciplinară , Protecţia Solului şi a mediului, desfăşurate în cadrul unor 
manifestări ştiinţifice internaţionale sau naţionale , Tinerii şi Cercetarea , Timişoara 1999 şi 2000, 
,,Ecotim’’, ed. II Timişoara 2000, a XVII-a Conferinţă Naţională a SNRSS, Timişoara 2003,Seminarul 
Internaţional - Cadastrul şi rolul acestuia în economia de piaţă – Timişoara (Surduc), 2005, Simp. 
Intrnaţional” Restaurarea fertilităţii solurilor prin diferite sisteme de fertilizare in agricultura durabila „ CIEC 
–Timişoara 2006. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Implementarea pe calculator a diferitelor operaţiuni de cercetare şi producţie din cadrul procesului 
tehnologic  din domeniul specific de activitate SPED 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

   Utilizare calculator, Microsoft Office, Internet, programe specifice cartării şi bonitării solurilor; 
 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Literatura: poezie, eseu (cercuri şi cenacluri şcolare şi studenţeşti, reviste şcolare şi studenţeşti), 
activitate publicistică (Renaşterea Bănăţeană, Anotimpuri, Agricultura României, Agricultura Banatului 
etc.) pentru popularizarea ştiinţei solului , îmbunătăţirilor funciare, cadastrului agricol şi organizării 
spaţiului rural. 

  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere  
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Informaţii suplimentare Apartenenţa la societăţi şi asociaţii ştiinţifice şi profesionale ori comisii de specialitate de interes 
local:  

• Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului, membru din 1976 şi preşedinte executiv  
al SNRSS între anii 2000 şi 2003,preşedinte filiala Timişoara a SNRSS 1997-2003, secretar 2003-august 
2012, presedinte executiv al SNRSS august 2012- august 2015. 

• A.C.M.- V membru fondator din 1997, 

• Centrul de perfecţionare, instruire şi formare a specialiştilor din cadastrul agricol PIFCA 
Timişoara, membru fondator, 1999, secretar 

• Asociaţia evaluatorilor funciari AF România – Timişoara, membru fondator, 1999, secretar 

• International  Scientific Centre Of  Fertilizers (CIEC) Filiala Naţională Română CIEC, membru 
fondator 2000, vicepreşedinte 2014, 

• Uniunea Internaţională a Societăţilor de Ştiinţa Solului (IUSS), membru din 2000, 
vicepreşedinte al comisiei ,, Ingineria şi Tehnologia  Solului,, 2014-2018, 

• Asociaţia Generală a Inginerilor din România, membru din 2005, 

• European Society for Soil Conservation, membru din 1996, 
Lucrări publicate: 

• lucrări ştiinţifice apărute în reviste şi publicaţii de specialitate – 225 

• articole şi materiale de popularizare a ştiinţei cu referire la protecţia, conservarea solului şi a 
mediului, managementul nutrienţilor, cadastrului agricol şi organizării spaţiului rural – 88 

• cărţi, manuale – 26 

• referinţe bibliografice  461 (192 din 2013)  

• h index                            8 (    7 din 2013) 

• i10index                            6 (    1 din 2013) 
 

Titluri, premii şi distincţii: 
    Membru Asociat al ASAS 

• Premiul Academiei Oamenilor de Ştiinţă - pentru Zonarea, cultivarea şi protecţia plantelor de 
câmp în Banat, 1996, Borcean I., Tabără V., David Gh., Borcean Eugenia, Ţărău D., Borcean A. 

• Premiul  Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice –ASAS – Bucureşti, pentru Sistemul Român 
de Taxonomie a Solurilor (SRTS), 2003, Florea N., Munteanu I., colab. Băcăiţan N., Bălăceanu V., 
Cârstea St,………, Ţărău D., Udrescu S. 

• Premiul Nicolae Cernescu al Societăţii Naţionale Română pentru Ştiinţa Solului,pe anul 2003, 
pentru lucrarea  Bazele teoretice şi practice ale bonitării şi evaluării terenurilor din perspectivă 
pedologică, Autor: Dorin Ţărău. 

•  Premiul III la concursul “Cartea tehnică 2006”, organizat de Asociaţia  Generală a Inginerilor 
din România, pentru cartea : Fitotehnia şi protecţia culturilor de câmp, 2005, Borcean I., Ţărău D., 
Borcean A., David Gh., Eugenia Borcean. 
Dorin Ţărău 

• Premiul Teodor Saidel acordat de Academia de Ştiinte Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-
Şişeşt”i pentru lucrarea “Solul şi fertilitatea.Relaţia cu sistemele agricole din Banat” autori C Marinca, M 
Dumitru, I Borza, D Ţărău. 

• Premiul  Gheorghe Ionescu –Şişeşti  acordat de ACADEMIA ROMÂNĂ, la 15 decembrie 2011, 
pentru lucrarea “Solul şi fertilitatea.Relaţia cu sistemele agricole din Banat” autori C Marinca, M Dumitru, I 
Borza, D Ţărău. 

• Premiul USAMVB Timişoara pentru ÎNTREAGA ACTIVITATE,15 DECEMBRIE 2015 

• Diploma de Onoare şi Medalia  Jubiliară “100 de ani de Ştiinţa Solului  în România  “ 
  a  Societăţii Naţionale Română pentru Ştiinţa Solului. 

 
Referinţe 

• Prof. dr. ing. Gheorghe David , USAMVB Timişoara, Calea Aradului, nr. 119 Timişoara, tel. 
0726300433; 

• Prof. dr. ing. Mihail Dumitru, ICPA Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 61,  tel. 021/2229442, 
0722/523511 

•  Prof  dr.ing Lucian Ni’ţă, USAMVB Timişoara, Calea Aradului, nr. 119 Timişoara, tel. 
0745486526; 

 
 

  

 


