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Curriculum vitae 

Europass 
 

 

  

Informaţii 
personale 

 

   
Nume/Prenume  ACATINCĂI STELIAN 

Adresa  Săcălaz, Str. Topografilor, nr. 5, cod 307370, Jud. Timiş, Romania 
Telefon  0256 / 277107; 0726397474 

Fax  0256 / 200296 
E-mail  sacatincai@yahoo.com; sacatincai@animalsci-tm.ro; 

satelianacatincai@usab-tm.ro 
   

Cetăţenia  română 
   

Data naşterii  06.12.1956 
   

 Sex  M 
Locul de muncă  UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 

VETERINARĂ A BANATULUI „Regele Mihai I al României” DIN 
TIMIŞOARA, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Departament 
1 – Producţiile animalelor mari; Titular curs: Tehnologia creşterii 
bovinelor; Producţiile animalelor – producţiile bovinelor; Etologie 

   
Experienţa 

profesională 
  

Perioada  Ianuarie 1990 - prezent 
Funcţia sau postul 

ocupat 
 - profesor (din 1 octombrie 2005 - prezent) la disciplinele: Tehnologia 

creşterii bovinelor; Producţiile animalelor - Producţiile bovinelor; 
Etologie / Departament 1 - Ingineria producţiilor animaliere - 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 

- conferenţiar (1 decembrie 2000 - 30 septembrie 2005) la disciplinele: 
Producţiile bovinelor; Tehnologia creşterii bovinelor; Etologie 

- şef lucrări (1 martie 1994 - 30 noiembrie 2000) la disciplina 
Sericicultură şi Tehnologia Creşterii Bovinelor, Catedra Tehnologii I 

- asistent (1 octombrie 1990 - 28 februarie 1994) la disciplina 
Tehnologia Creşterii Bovinelor, Catedra Tehnologii I 

- asistent suplinitor (5 ianuarie 1990 - 30 septembrie1990) la disciplina 
Tehnologia Creşterii Bovinelor, Catedra Tehnologii I 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi 

 - Conducere doctorat în domeniul Zootehnie (tehnologia creşterii 
bovinelor şi a cabalinelor), din 14.08.2009; 

- Prorector, din 2004 - 2012; 
- Coordonator programul de masterat „Proiectare şi evaluare tehnico – 

economică a producţiilor animaliere”; cercetare ştiinţifică 
contractuală. 

- Participant la granturi şi contracte de cercetare în calitate de director de 
program (9) sau de colaborator (24). 

- Director de proiect sau membru în echipa de implementare al unor 
proiecte de dezvoltare a resursei umane (POSDRU), desfășurate în 
intervalul 2009 – 2012. 

- Titular de discipline universitare: Tehnologia creşterii bovinelor; 

mailto:sacatincai@yahoo.com
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Producţiile animalelor - Producţiile bovinelor; Etologie. 
Comportamentul animalelor domestice. 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din Timişoara, Facultatea de Zootehnie 
şi Biotehnologii, Calea Aradului 119, 300365 Timişoara, Tel. 
0256/277001, 0256/494023, Fax 0256/200296, e-mail 
usabtm@dnttm.ro, Website www.usab-tm.ro 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Activitate didactică în învăţământul superior şi cercetare ştiinţifică 

Perioada  - ianuarie 1988 – decembrie 1989 
- noiembrie 1986 – decembrie 1987 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 - şef fermă (Ferma Nr. 10 - Ferma de Selecţie pentru tineret suin de 
reproducţie - rase materne) 

- şef fermă (Ferma nr. 4 Taurine) 
Principalele activităţi 

şi responsabilităţi 
 Organizarea, supravegherea şi coordonarea proceselor tehnologice 

specifice fermelor de vaci de lapte, respectiv de creştere a tineretului 
suin femel de reproducţie 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 - Combinatul Agroindustrial Timiş (COMTIM) 
- IAS Becicherecul-Mic, com. Dudeştii Noi, jud. Timiş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Activitate în producţie: creşterea taurinelor şi a suinelor (noiembrie 1986 
– decembrie 1989): 

   
Educaţie şi formare   

Perioada  - octombrie 1990 – mai 1999 
Calificarea / diploma 

obţinută 
 Titlul de Doctor în Zootehnie”, Specializarea: Tehnologia creşterii 

bovinelor şi cabalinelor. 
Domenii principale 

studiate / competenţe 
dobândite 

 Teza de doctorat intitulată “Cercetări comparative privind aptitudinile 
pentru producţia de carne a tineretului taurin din rasele Bălţată cu 
negru românească şi Bălţată românească” 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din Timişoara, Facultatea de Zootehnie 
şi Biotehnologii, Calea Aradului 119, 300365 Timişoara, Tel. 
0256/277001, 0256/494023, Fax 0256/200296, e-mail 
usabtm@dnttm.ro, Website www.usab-tm.ro 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

 ISCED 6 

Perioada  - mai 1997 
Calificarea / diploma 

obţinută 
 Certificat de studii superioare (Certificat d’etudes superieures) 

Domenii principale 
studiate / competenţe 

dobândite 

 - Adaptarea digestivă şi metabolică la rumegătoare: digestia 
intraruminală, optimizarea întocmirii raţiilor la rumegătoare 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din Timişoara, Calea Aradului 119, 
300365 Timişoara, Tel. 0256/277001, 0256/494023, Fax 
0256/200296, e-mail usabtm@dnttm.ro, Website www.usab-tm.ro 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

 ISCED 4 

Perioada  1982 - 1986 
Calificarea / diploma 

obţinută 
 Inginer zootehnist 

Domenii principale 
studiate / competenţe 

dobândite 

 Zootehnie 

mailto:usabtm@dnttm.ro
http://www.usab-tm.ro/
mailto:usabtm@dnttm.ro
http://www.usab-tm.ro/
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Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

 INSTITUTUL AGRONOMIC TIMIŞOARA 
Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară, Secţia Zootehnie 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

 ISCED 4 

   
 Aptitudini şi 

competenţe 
personale 

  

Limba maternă  română 
   

Limbi străine 
cunoscute 

  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
 Nivel european (*)   

Ascultare Citire 
Participare 

la 
conversaţie 

Ascultare Citire 

Limba franceză  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Limba engleză  B1 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi 
abilităţi sociale 

 - Aptitudini de a lucra în echipe (activităţi în domeniul cercetării 
ştiinţifice, în colectivele redacţionale ale unor reviste de specialitate 
(volumele de lucrări ştiinţifice ale Facultăţii de Zootehnie şi 
Biotehnologii, Revista Agricultura Banatului), precum şi în cadrul 
diferitelor echipe de extensie universitară. Colaborator în cadrul unor 
colective de autori la editarea unor cursuri, manuale şi îndrumătoare de 
lucrări practice pentru studenţii Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii 
Timişoara. 
- Expert evaluator pentru granturi şi proiecte de cercetare (CNCSIS, 
CEEX, PN II). 

   
Competenţe şi 

aptitudini 
organizatorice 

 - Coordonare activitate de practică productivă pentru studenţii Facultăţii 
de Zootehnie şi Biotehnologii în cadrul Staţiunii Didactice, Pavilionul 
de Tehnologia creşterii bovinelor. 

- Organizarea şi pregătirea cursurilor postuniversitare pentru specialiştii 
din Zootehnie. 

- Organizarea, în colaborare cu Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă 
Timiş, cursurilor de specializare cu fermieri şi specialişti din 
domeniul creşterii bovinelor; 

- În perioada 1994-2011 am îndrumat peste 30 de studenţi pentru 
întocmirea proiectelor de diplomă la disciplinele Tehnologia creşterii 
bovinelor Am întocmit planul de cercetare şi am organizat activitatea 
de cercetare ştiinţifică a acestor studenţi. 

- Am făcut parte din comitetul de organizare şi din comisia de bonitare a 
expoziţiei de taurine din cadrul expoziţiei TIMAGRALIM Timişoara, 
ediţiile 2006-2014. 

- În perioada 2000 – 2004, în calitate de Secretar ştiinţific al Facultăţii de 
Zootehnie şi Biotehnologii, am coordonat activităţile de contractare a 
diferitelor contracte de cercetare şi de granturi, am organizat sesiunile 
ştiinţifice al facultăţii, am gestionat activităţile legate de publicarea 
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volumelor de lucrări ştiinţifice.  
- Din decembrie 2004 şi până în martie 2012, în calitate de Prorector cu 

activitatea social-administrativă al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, am coordonat activităţile 
legate de asigurarea unor condiţii corespunzătoare de cazare a 
studenţilor, am fost preşedintele mai multor comisii de licitaţii 
publice şi de recepţie a diferitelor lucrări de investiţii la nivelul 
universităţii. 

   
Competenţe  şi 

aptitudini tehnice 
 - Utilizare aparatură de laborator complexă dobândită în cursul 

pregătirii tezei de doctorat şi în cadrul rezolvării problematicii 
cercetării ştiinţifice din contractele în care am fost membru 
- Utilizarea echipamentelor, utilajelor şi maşinilor agricole din 
domeniul creşteri taurinelor şi al producerii furajelor. 

   
Competenţe şi 
cunoştinţe de 

utilizare a 
calculatorului 

 - Utilizarea programelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
etc. 

   
Alte competenţe şi 

aptitudini 
 - prelucrarea materialelor metalice (abilităţi dobândite în cursul 

studiilor liceale - Liceul Industrial EMT Timişoara. 
- practic pescuitul sportiv 

   
Permis de conducere  - Permis de conducere categoria B (din 1986) 

   
Informaţii 

suplimentare 
 Activitatea de cercetare contractuală:  

- numărul de contracte/granturi de cercetare la care am participat total: 
36, din care:  

- finalizate: 34, 
- director / responsabil de contract: 10 
- internaţionale (membru în echipa de cercetare): 3 
- în derulare: 4 
- director şi colaborator granturi CNCSIS: 3 
- director şi responsabil de proiecte de tip CEEX - PN II: 5 
proiecte; 
- membru în colective de cercetare proiecte naţionale - 25 
- membru în colective de cercetare proiecte internaţionale – 5 
- contracte POSDRU (2010 - 2012) – 4, d.c.: 1 director de proiect 
şi 3 membru în echipa de management a proiectului 

Activitatea publicistică: 
- lucrări ştiinţifice publicate: total: …………………190, din care: 

- prim autor …………….………………….. 55 
- colaborator …………………..………….. 135 
- cotate/indexate ISI ……………..…….….. 39 
- cotate/indexate BDI ………………..….… 50 
- cotate/indexate B ……………………..…. 26 
- publicate în limba română ……………….. 42 
- publicate în limba engleză ……………… 148 
- publicate în USAMVB Timişoara ………. 125 
- publicate în ţară …………………………… 32 
- publicate în străinătate ……………….…… 21 

- cărţi de specialitate editate: - total ……..………… 12, din care: 
- unic autor ................................................... 6 
- prim autor ................................................... 3 
- coautor ....................................................... 3 

  

  Activitatea ştiinţifică s-a axat pe următoarele direcţii principale: 
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- Studierea aptitudinilor productive la principalele rase de taurine din ţara 
noastră; 

- Studii privind efectul încrucişării dintre diferitele rase de taurine; 
- Studiul comportamentului la animalele domestice. 
Apartenenţa la asociaţii profesionale, colective de redacţie al unor 

publicaţii: 
1993 - Societatea Română de Zootehnie, asociată la Federaţia Europeană 

de Zootehnie (EAAP), Filiala Timişoara, 300649, Timişoara, Calea 
Aradului 119 

1993 - Societatea Română de Energie Solară (SRES) 
1994 – 2012 - Membru în colectivul de redacţie al Revistei “Agricultura 

Banatului” a Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara 

2000 - 2004 - Membru în colectivul de redactare al Anuarelor de la 
Sesiunile de comunicări ştiinţifice ale Facultăţii de Zootehnie şi 
Biotehnologii Timişoara 

2003 - 2006 Expert evaluator CNCSIS şi CEEX, calitate în care am 
evaluat mai multe propuneri de granturi şi contracte de cercetare. 

2004 - prezent - Membru în Asociaţia Generală a Inginerilor din 
România, Filiala Timiş 

2006 – 2011 – membru în CONSILIUL NAŢIONAL AL CERCETĂRII 
ŞTIINŢIFICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR (CNCSIS) – 
Comisia 5 – Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (OM EdC Nr. 
5771 / 29.11.2006, Anexa nr. 2) 

2009 - membru în Colectivul de redacţie al Revistei AgroBuletin AGIR 
Timişoara 

2009 – prezent - Expert pe termen scurt în cadrul ACPART (AGENŢIA 
NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRILE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
SUPERIOR ŞI PARTENERIAT CU MEDIUL ECONOMIC ŞI 
SOCIAL) 

2009 – 2012 - Preşedintele Asociaţiei Sportive Universitare 
„AGRONOMIA TIMIŞOARA” a UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE 
AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI 
TIMIŞOARA 

2009 – 2012 - Membru în colectivul de redacţie al Revistei AgroBuletin - 
Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Filiala Timiş 

2009 – prezent - Conducător de doctorat, domeniul: Zootehnie 
   

ANEXE 
 

  

 
Timişoara, 

Prof. dr. ing. Acatincăi Stelian 
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