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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume NIŢĂ SIMONA 

Adresă(e)  

Telefon(oane) Fix. + Mobil: + 

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

  

Naţionalitate(-tăţi) ROMÂNĂ 

  

Data naşterii  

  

Sex FEMININ 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
Secretar domeniu de cercetare Agricultura 

  

Experienţa profesională 1.Certificat de absolvire a Programul de formare și conștientizare în asigurarea calității 
în Învățământul la Distanță-Universitatea Spirul Haret –POSDRU/86/1.2/S/60720-2013 
2. Certificat de absolvire a cursului de Formare și perfecționare în editarea de materiale 
ID/IFR-POSDRU86/1.2/S/61878 
3. Certificat de absolvire a cursului de Introducere în tehnologiile ID/IFR și conceptele 
de eLearning, Blended Learning, Open and Distance Learning- 
POSDRU86/1.2/S/61878 
4. . Certificat de absolvire a cursului de Formare și perfecționare în managementul 
calității- POSDRU86/1.2/S/61878 
5. Certificat de absolvire a cursului de Formare și perfecționare în utilizarea platformelor 
ID/IFR și a tehnologiilor TIC în planificarea, organizarea și desfășurarea procesului 
educațional -POSDRU86/1.2/S/61878 
6. Diplomă de participare –Promovarea calității în sistemul de învățământ superior-
proiectarea competențelor specifice. 
7. Prezentarea unor tehnici pentru elaborarea materialelor de studiu în format ID/IFR 
8. Cursuri de perfecționare în managementul calității - principii de implementare a 
calității, indicatori și criterii de calitate și performanță în ID/IFR 
9. Cursuri de perfecționare în utilizarea tehnologiilor TIC în planificarea organizarea și 
desfășurarea procesului educațional ID/IFR 

  
Profesor 2017-prezent Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului Timişoara, Facultatea de Agricultură Disciplina: Fitotehnie ; 

Perioada Conferenţiar -2005-2017 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului Timişoara, Facultatea de Agricultură Disciplina: Fitotehnie ; 
Şef lucrări  - 2000- 2005, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului Timişoara, Facultatea de Agricultură Disciplina: Fitotehnie ; 
Asistent - 1997- 2000, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului Timişoara, Facultatea de Agricultură Disciplina: Fitotehnie ; 
Preparator-1995-1997, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului Timişoara, Facultatea de Agricultură Disciplina: Fitotehnie ; 
Asistent cercetare-1995, , Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului Timişoara, Facultatea de Agricultură Disciplina: Fitotehnie ; 
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Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activitate didactică la disciplinele : Fitotehnie, Zonarea ecologică a plantelor de câmp, 
Sisteme de agricultură, Tehnologii ecologice de cultura plantelor la învăţământul de zi şi 
la distanţă; 
- îndrumarea studenţilor de la învăţământ de zi şi la distanţă în vederea elaborării 
lucrărilor de diplomă; 
- participarea în calitate de membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice; 
- participarea în comisii de admitere şi susţinere a examenelor de finalizare a studiilor; 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă; 
 
Curs, lucrări practice cu studenţii, Învăţământ - Cercetare 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului  ,, Regele Mihai I al 
României ,, din Timişoara, Calea Aradului Nr. 119, Timişoara, Cod. 300645 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ - Cercetare 

Educaţie şi formare  

Perioada Doctor în Agronomie-1995 -1999, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului Timişoara 
Studii aprofundate -1994-1995, în domeniul „Cultura plantelor de camp” -
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului  Timişoara 
Facultatea de Agricultură – 1989-1994, specializarea “Agronomie” – Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului  Timişoara 
Liceul Agroindustrial -1984-1988, Bozovici jud. Caraş-Severin 

Calificarea / diploma obţinută -Titlul de doctor în profilul "Agronomie" - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului  Timişoara - 2001 - confirmat la Ordinul Ministrului 
seria A. nr. 0004210, nr. 59/05.09. 2000 

 - Titlul de Master/Magister în urma absolvirii ciclul de studii aprofundate la 
specializarea ,, Cultura plantelor de câmp”al Facultăţii de Agricultură a Universitatea de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului  Timişoara. 
- Titlul de inginer acordat de Facultatea de Agricultură – specializarea “Agronomie” – 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului  Timişoara – 1994 – 
nr. 14/933/17 martie 1995, seria M, r. 036064 
- Diploma de absolvire a Liceului Agroindustrial seria G. Nr. 215882, eliberată de 
Liceului Agroindustrial Bozovici, Nr. 32/07.1988 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

- Fitotehnie; 
- Tehnologia plantelor de câmp; 
- Plante medicinale şi aromatice; 
- Condiţionarea, conservarea şi prelucrarea produselor agricole; 
- Agricultură ecologică; 
- Sisteme de agricultură; 
- Zonarea ecologică a plantelor de câmp. 

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 Agricultură, Departamentul Tehnologii 
agricole. 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

-Doctor în ştiinţe 
-Inginer diplomat 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

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

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Engleză   B1  B1  B1  B1  A2 

Franceză   B1  B1  B1  B1  A2 
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Facilitate în comunicarea cu alte persoane dobândită prin participări la reuniuni, 
activităţi diverse, cursuri în ţară şi străinătate, discuţii cu persoane având experienţă în 
domeniu. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Responsabil Centru IFR Agricultură -2012-2014 
Director departament IDIFREP-USAMVBT-2014-până în prezent 
Manager şi membru în echipe de cercetare pentru soluţionarea de teme de cercetare 
contractate cu : CNCSIS; SCPMA Fundulea; Ministerul Agriculturii; Staţiuni de 
cercetare. 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Deservirea aparatelor din laboratorul de cercetare şi didactic al disciplinelor deservite 
în cadrul departamentului. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare PC – MS-DOS, NORTON COMMANDER, MS WINDOWS, MS WORD, 
EXCEL, POWER POINT, INTERNET. 

Permis(e) de conducere Categoria B 
 

Experiența în activitatea de 
Cercetare 

 

-proiecte de cercetare ca director 3 din care unul internațional 
- proiecte de cercetare ca membru în echipă  25 
- cărți 7 
-Îndrumătoare lucrări practice-3 
- Lucrări ISI 16 

  -Articole /studii in extenso, publicate în reviste indexate BDI 170 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 

                                                                                                                                                 Semnătura 
Prof. univ. dr. NIȚĂ SIMONA 

     Data 
01.09.2021 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

