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Curriculum vitae  

Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume ALDA SIMION 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii  

Sex Masculin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
"Regele Mihai I"din Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, 
Calea Aradului nr. 119, cod 300645 

Experienţa profesională  

Perioada  01.05.2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

cursuri universitare şi lucrări practice : 
• Agrotehnica în peisagistică, Agrotehnică, Agrotehnică şi Herbologie, 
Managementul lucrărilor solului 
• îndrumare lucrări de licenţă şi dizertaţie 
•membru în comisii de doctorat 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
"Regele Mihai I"din Timişoara, Facultatea de Horticultură şi 
Silvicultură, Calea Aradului nr. 119, cod 300645 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Perioada 01.05.2005 – 30.04.2008 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

cursuri universitare şi lucrări practice :  
• Tehnica lucrărilor de pregătire şi întreţinere a solului în amenajările 
peisagere, Agrotehnică, Agrotehnică şi Herbologie,  îndrumare lucrări de 
licenţă şi dizertaţie, membru în comisii de admitere, de susţinere a 
examenelor şi referatelor de doctorat 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
(U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, 
Calea Aradului nr. 119, cod 300645 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Perioada 01.03.2002 – 30.04. 2005 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

cursuri şi lucrări practice la disciplinele: Agrotehnică, Agrotehnică şi 
Herbologie, Tehnica lucrărilor de pregătire şi întreţinere a solului în 
amenajările peisagere, îndrumare lucrări de licenţă.   
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
(U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, 
Calea Aradului nr. 119, cod 300645 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Perioada 01.10.1998 – 28.02. 2002 

Funcţia sau postul ocupat Asistent 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

lucrări practice la disciplinele: Agrotehnică, Agrotehnică şi Herbologie 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
(U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, 
Calea Aradului nr. 119, cod 300645 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Perioada 01.10.1994 – 30.09. 1998  

Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

lucrări practice la disciplinele : Agrotehnică, Agrotehnică şi Herbologie 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
(U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, 
Calea Aradului nr. 119, cod 300645 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Educaţie şi formare  

Perioada 14 noiembrie 2002  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în agronomie şi biologie 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Microbiologia solului, Persistenţa pesticidelor, Biodegradarea erbicidelor, 
Modelarea distribuţiei pesticidelor în sol  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ENSA DE RENNES (Franţa) - USAMVB TIMIŞOARA (Romania) 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada iunie 1999 – octombrie 2000  

Calificarea / diploma obţinută Doctorand anul III 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Microbiologia solului, Persistenţa pesticidelor, Biodegradarea erbicidelor, 
Modelarea distribuţiei pesticidelor în sol  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ENSA DE RENNES- Laboratorul de Microbiologie solului INRA Dijon 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 
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Perioada ianuarie 1999 – mai 1999  

Calificarea / diploma obţinută Doctorand anul II 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Microbiologia solului, Persistenţa pesticidelor, Biodegradarea erbicidelor, 
Modelarea distribuţiei pesticidelor în sol  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ENSA DE RENNES- Laboratorul de Microbiologie solului INRA Dijon 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada octombrie 1997 – iunie 1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand anul I 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Microbiologia solului, Persistenţa pesticidelor, Biodegradarea erbicidelor, 
Modelarea distribuţiei pesticidelor în sol  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ENSA DE RENNES- Laboratorul de Microbiologie solului INRA Dijon 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada ianuarie  1996 – martie 1997 

Calificarea / diploma obţinută Studii Aprofundate de Protecţia Plantelor, diplomă eliberată la 23 octombrie 
1997 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Herbologie,Fitopatologie, Entomologie, Marketingul şi Managementul 
produselor fitosanitare  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ecole Nationale Superieure Agronomiques de Rennes – France 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada septembrie 1994  – iulie 1995 

Calificarea / diploma obţinută  Studii Aprofundate opţiunea "Cultura Plantelor de câmp", diplomă nr. 
9/306/25 august 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Fitotehnie, Păstrarea produselor agricole, Tehnologia plantelor furajere 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

USAMVB TIMIŞOARA 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada 1989 – 1994 

Calificarea / diploma obţinută  Studii universitare,  diplomă nr. 77/306/8 mai 1995 seria M. nr. 036127 
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Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Agrotehnică, Agrochimie, Pedologie, Fitotehnie, Legumicultură, 
Viticultură, Management, Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

USAMVB TIMIŞOARA 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada  1984 – 1988 
 

Calificarea / diploma obţinută Studii liceale-bacalaureat, obţinut în sesiunea iunie 1988,  diplomă nr. 1/4 
iulie, seria G 217701 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

   Liceul Agroindustrial Gurahonţ, jud. Arad 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) ROMANA 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba franceza   C1  C1  C1  C1  C1 

Limba engleza   B2  B2  B2  B2  B2 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Sociabil, comunicativ, capabil de muncă în echipă – aptitudini dezvoltate 
şi consolidate în cadrul colectivului Disciplinei de Agrotehnică şi 
Herbologie, precum şi în cadrul activităţilor desfăşurate cu studenţii. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonez activităţi de cercetare a studenţilor, finalizate prin întocmirea 
lucrărilor de diplomă, licenţă şi masterat. Organizarea şi amplasarea 
câmpurilor experimentale, întocmirea proiectelor de cercetare, susţinute şi 
finalizate prin rapoarte privind modul de realizare al activităţilor prevăzute 
şi de gestionare a bugetelor repartizate contractelor de cercetare. 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Abilităţi tehnice de manevrare a  aparatelor din laboratorul de cercetare al 
disciplinei (HPLC, HPGC, HQ 118 ) pentru determinarea reziduurilor de 
erbicide din plante, apă şi sol,  precum şi a nitriţilor, nitraţilor  şi ionilor 
amoniu din sol şi plante; reglarea maşinilor de erbicidat, fertilizat, 
semănat, a utilajelor  utilizate la efectuarea arăturilor şi pregătirea patului 
germinativ, etc. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

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

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Permis(e) de conducere Categoria B şi C din anul 1994 

Experienţă în cercetare - lucrări ştiinţifice publicate in domeniul agronomic :195 
-  manuale universitare, cărţi, caiete de lucrări practice, broşuri : 13 
-  contracte de cercetare : 53 

 
Timişoara la,  
12.07.2022                                                                                          Prof. univ. dr. Alda Simion 

 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


