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Informaţii personale  

Nume / Prenume TOMA FLORIN 

Adresă(serviciu) Bd. Mărăști, nr. 59, sector 1, București, România, UȘAMV – Facultatea de Horticultură  
Telefon(oane) 021.318.36.36/209   

Fax(uri)  
E-mail(uri) florintoma@hotmail.com    

  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 27.06.1966 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

 
Perioada 

 
7.06.2016 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar dr. abilitat 
Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare teze de doctorat în domeniul Horticultură (specializarea Floricultură), Predare cursuri, 

îndrumare lucrări practice, lucrări de verificare a cunoştinţelor şi proiecte de licență și desertație, 
membru în comisiile pentru tezele de doctorat și examenele de licență și disertație 

Numele şi adresa angajatorului 
  
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, România, Facultatea de 
Horticultură 
Activitate didactică – Învățământ 

 
Perioada 

 

29.02.2016 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar dr. 
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri, îndrumare lucrări practice, lucrări de verificare a cunoştinţelor şi proiecte de licență și 

disertație, membru în comisiile pentru examene şi referate de doctorat 
Numele şi adresa angajatorului 

  
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, România, Facultatea de 
Horticultură 
Activitate didactică – Învățământ 

Perioada 1.10.2003 – 28.02.2016 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar dr. 
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri, îndrumare lucrări practice, lucrări de verificare a cunoştinţelor şi proiecte de licență și 

disertație, membru în comisiile pentru examene şi referate de doctorat 
Numele şi adresa angajatorului 

  
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, România, Facultatea de 
Horticultură 
Activitate didactică – Învățământ 

 
Perioada 

 
1.02.1996 – 1.10.2003 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări universitar (+ dr. din iunie 1998) 
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri, lucrări practice, lucrări de verificare a cunoştinţelor şi proiecte de licență, îndrumare 

practică 
             Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, România, Facultatea de 

Horticultură 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică – Învățământ 
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Perioada 

 
1.02.1993 – 1.02.1996 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare lucrări practice, îndrumare practică 

             Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, România, Facultatea de 
Horticultură 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică – Învățământ 
 

Perioada 
 

10.10.1990 – 1.02.1993 
                     Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 
    Activităţi şi responsabilităţi principale Predare lucrări practice, îndrumare practică 
             Numele şi adresa angajatorulu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, România, Facultatea de 

Horticultură 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică – Învățământ 

 
Perioada 

 

1.09.1989 – 10.10.1990 

                     Funcţia sau postul ocupat Inginer horticultor stagiar 
    Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate de producție în fermă de producere a răsadurilor și legumelor în culturi de seră 
             Numele şi adresa angajatorulu AESC Bărcănești, jud. Prahova, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea răsadurilor și legumelor în culturi de seră 
                              

Educaţie şi formare 

 

                                             

 

  Perioada 

 

 

septembrie 2011 
                 Calificarea/diploma obţinută Formator 
            Disciplinele principale studiate/ Pregătirea profesională a personalului, Organizarea activităților de formare, Managementul 

programelor de formare 
    competenţe profesionale dobândite  Realizarea și managementul activităților și programelor de formare profesională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ CNFPA, SC MS Mobexpert SRL București 
                             furnizorul de formare  

      Nivelul în clasificarea naţională  
sau internaţională 

Studii de formare profesională a adulților, cod COR 241205  

                                             

 
  Perioada 

 

 
martie 1993 – iunie 1998  

                 Calificarea/diploma obţinută Doctor în Horticultură 

            Disciplinele principale studiate/ Floricultură, Biotehnologii horticole 
    competenţe profesionale dobândite  Conceperea și implementarea tehnologiilor și biotehnologiilor floricole la speciile geophyte 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ UȘAMV București, România, Facultatea de Horticultură 
                             furnizorul de formare  

      Nivelul în clasificarea naţională  
sau internaţională 

Studii doctorale cu durata de 5 ani  

                                             
 

  Perioada 

 
 
Ianuarie – Iulie 1992; Septembrie 1993 – Martie 1994  

                 Calificarea/diploma obţinută Atestat Studii postuniversitare în cadrul Programului European Tempus 
            Disciplinele principale studiate/ Floricultură, Biotehnologii horticole, Fiziologia plantelor horticole 
    competenţe profesionale dobândite  Conceperea și implementarea tehnologiilor și biotehnologiilor floricole  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ Faculte Universitaire de Sciences Agronomiques Gembloux, Belgia 
                             furnizorul de formare  

      Nivelul în clasificarea naţională  
sau internaţională 

Studii postuniversitare în cadrul Programului European Tempus 

 
Perioada 

 
septembrie 1985 – septembrie 1989 

                 Calificarea/diploma obţinută Inginer horticultor 
            Disciplinele principale studiate/ Floricultură, Pomicultură, Legumicultură, Viticultură, Oenologie, Arboricultură ornamentală, 

Arhitectură peisageră 
    competenţe profesionale dobândite Horticultură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ UȘAMV București, România, Facultatea de Horticultură 

                             furnizorul de formare  
      Nivelul în clasificarea naţională  

sau internaţională 
Diplomă recunoscută pe plan european 
Nivel ISCED - 5A  
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Perioada 

 
septembrie 1980 - iunie 1984 

                 Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
            Disciplinele principale studiate/  

    competenţe profesionale dobândite  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ Liceul Agroindustrial Voinești, jud. Dâmbovița 
                             furnizorul de formare  

      Nivelul în clasificarea naţională  
sau internaţională 

Nivel ISCED - 3A  
 

Aptitudini şi competenţe 
profesionale 

- Floricultură și Artă florală, Gazon 
- Autor al grilelor de competențe pentru programele de Studii de Masterat „Tehnologii integrate de 
obținere și valorificare a produselor horticole nepoluate” și „Securitatea și calitatea produselor horticole 
primare” 
- Coautor al Metodologiei Naționale de evaluare a meseriei de florar-decorator 
- Şeful Catedrei de Legumicultură, Floricultură şi Arhitectură peisageră din cadrul Facultăţii de 
Horticultură în perioada martie 2004 – februarie 2008 
- Prodecanul Facultăţii de Horticultură din martie 2008 şi până în aprilie 2012 
- Directorul Departamentului de Peisagistică, Biodiversitate și Horticultură ornamentală din octomrie 2011 
și până în prezent 
- Colaborator şi membru al Comisiei de Stat pentru testarea şi omologarea soiurilor din cadrul ISTIS – 
ASAS 
- Formator, realizarea și managementul activităților și programelor de formare profesională  
- Iniţiator al proiectului ca bujorul să devină Floarea Naţională a României 

 
Domenii de interes 

 
Producerea bulbilor şi florilor de tuberoze; Tehnologii si biotehnologii floricole; Producerea materialului 
saditor floricol; Optimizarea factorilor ecologici pentru speciile floricole; Biologia, ecologia, inmultirea si 
cultura bujorului 

 
Recunoaștere profesională 

 
Premiul Academiei Române „Gheorghe Ionescu Sișești” acordat în anul 2011 pentru lucrarea în 5 volume 
„Floricultură și Artă florală”, apărută în 2009 
Diploma de excelență pentru contribuția adusă la dezvoltarea Învățământului Superior din România 
acordată de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara în anul 
2010 
Includerea în Dicționarul personalităților din România, ediția 2010 
Diploma de excelență acordată în 2008 de Societatea Română a Horticultorilor pentru contribuția adusă 
la dezvoltarea horticulturii din România 
Premiul Societății Române a Horticultorilor acordat în anul 2003 pentru lucrarea în 2 volume „Floricultură 
și gazon” apărută în 2003 
Marele Premiul al SRH acordat în anul 2013 pentru lucrarea în 5 volume „Floricultură și Artă florală”, 
apărută în 2009 

Limba maternă română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1  

Utilizator 
independent 

B 1 
Utilizator 

independent 
B1  

Utilizator 
independent 

Limba franceză    
B1 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator 
independent 

C1  
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

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

Competenţe  
şi abilităţi sociale 

Obiectivitate, exigenţă şi rigoare, spirit de echipă,  
obţinute prin activitățile didactică, de cercetare și de producție 

  

Competenţe  
şi aptitudini organizatorice 

Bun organizator, capacitate ridicată de analiză şi sinteză 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea aparaturii de birou, MS Office, Internet  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows XP şi Windows Vista Ultimate  
Word, Power Point, Excel, Adobe photoshop ... 

  

Competenţe şi aptitudini artistice aptitudini artistice - poezie  
  

Alte competenţe şi aptitudini Comunicare, îndrumare, cercetare şi expertiză în domeniul Floriculturii și Artei florale  
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Permis(e) de conducere 
 

Membru al Asociațiilor profesionale: 

Categoria B, 1989. 
 

Membru al Societăţii Internaţionale de Ştiinţe Horticole (ISHS) 2002-2010 
Membru al Societăţii Europene pentru Noi Metode de Cercetare în Agricultură (ESNA) 1998-2007 
Editor Consulting al American Biographical Institute 
Membru al Asociaţiei „Horticultura XXI” 
Membru al Asociaţiei Amicii Rozelor din România 
Membru al Asociaţiei Mama Terra 
Expert evaluator Relansin 2002-2004 
 
 
 

  

 

 

 

Informații suplimentare: 

- 17 cărți și manuale universitare, din care 13 ca unic autor; 

- 1 teză de abilitare; 
- 1 teză de doctorat; 
- 131 lucrări științifice susținute la congrese naționale și internaționale și/sau publicate în reviste de specialitate 

indexate în bazele de date internaționale și/sau naționale (dintre care 90 ca unic sau prim autor); 

- 13 proiecte de cercetare-dezvoltare câștigate prin concurs în competiții și finanțate pe bază de contract/grant. 
 

 

1.05.2020 
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