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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume TIMOFTE ADRIAN IOAN 
Adresă(e)  

Telefon(oane) Mobil:   
Fax(uri)  

E-mail(uri) atimofte@uoradea.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii  
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.06.1999-30.09.1999 
Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Naţional de Cercetări Geotermal , Universitatea din Oradea 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Cercetare  

  

Perioada 2005 – 2009 
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări asociat, Conferenţiar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară CLUJ-NAPOCA, 
Facultatea de Horticultură, Catedra III Silvicultură 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Didactică şi de cercetare 

  

Perioada Din octombrie1999 până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar, asistent universitar, şef de lucrări, conferenţiar, profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului   
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Didactică şi de cercetare 

  

Perioada Din iulie 2020  până în prezent  
Funcţia sau postul ocupat Director de Departament Silvicultura și Inginerie forestiera, Facultatea de 

Protecţia Mediului, Universitatea din Oradea 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activităţi de conducere, coordonare 

 

mailto:atimofte@uoradea.ro
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului   
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Didactică şi de cercetare 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1989- 1993 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profilul matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul “Ştefan cel Mare” Suceava 

  

Perioada 1993-1998 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Silvicultură, Dendrologie, Dendrometrie, Amenajare, Exploatări forestiere, 
Industrializarea lemnului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Silvicultură 

  

Perioada 2000-2005 
Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Poluare aer,Poluare apă, Amenajarea complexă a mediului, Poluarea solului, , 
Audit de mediu, Intocmirea studiilor de impact ş.a. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, specializarea 
Ingineria mediului 

  

Perioada 2000-2001 
Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de limba engleză 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

  

Perioada 2001-2002 
Calificarea / diploma obţinută Master DESS Igienă, securitate şi protecţia mediului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Igienă, securitate şi protecţia mediului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Champagne Ardenne, Reims, Franţa, 

  

Perioada 2003-2007 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biotehnologii vegetale, Domeniul Horticultură, Ştiinţe agricole şi silvice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară CLUJ-NAPOCA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Superior 

  

Perioada 2006 
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Calificarea / diploma obţinută XPERT EUROPEAN COMPUTER PASSPORT 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Asociaţia EUROED 

  

Perioada 2010-2011 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire, calificarea: Comunicare în limba engleză 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare în limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

2F Centro Formatione, Timişoara 

  

Perioada 2012 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire, calificarea: FORMATOR – cod COR 242401 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluarea participanţilor, 
marketingul formării, proiectare , organizarea, evaluarea programelor, ş.a. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Fundaţia cultural umanitară „Henri Coandă”. Filiala Timişoara 

  

Perioada 2016 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire, calificarea: EVALUATOR DE FURNIZORI ȘI PROGRAME 

DE FORMARE – cod COR 242408 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Verificarea instrumentelor de evaluare, evaluarea îndeplinirii criteriilor de autorizare, 
Verificarea documentației și a condițiilor de desfășurare a PFP ș.a. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

SC Jurisrom SRL Oradea 

  

Perioada 2016 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire, calificarea: FORMATOR DE FORMATORI – cod COR 

242402 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Pregătirea formării, Realizarea activităților de formare, Evaluarea participanților la 
formare, Aplicarea metodelor și tehnicilor de specializarea, Marketing-ul formării ș.a. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

SC Jurisrom SRL Oradea 

  

Perioada 2021 
Calificarea / diploma obţinută Atestat de abilitare in domeniul Silvicultură 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Îndrumător de doctorat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Afiliat la Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, Domeniul Silvicultură 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romană 
  

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

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   B2  B2  B2  B2  B1 

Franceza   B1  B2  B2  B2  B1 

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

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale Organizator de aplicaţii practice și de cercetare cu studenţi la unităţi reprezentative 
de profil, bună comunicare 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- din 2020 până în prezent membru în Biroul Conducerii Departamentului de 
Silvicultură și Inginerie forestieră, Facultatea de Protecţia Mediului 
- din 2020 până în prezent Director al  Departamentului de Silvicultură și Inginerie 
forestieră, Facultatea de Protecţia Mediului 
- secretar de redacţie al Analelor specializării Silvicultură, ISSN 1224-6255, Fac. de 
Protecţia Mediului, Univ.Oradea, perioada 1999-2008 , organizator, moderator în 
2006 
- din 2000 până în 2011 membru în Biroul Catedrei Silvicultură  
- membru în Consiliul Facultăţii de Protecţia Mediului, Universitatea din Oradea, din 
2000 până în 2011, și din 2015-prezent 
- consultant la reuniunea Consorţiului de validare a calificărilor din domeniul de studii 
universitare de licenţă "Inginerie forestieră", ianuarie 2011,  Bucureşti 

Competenţe şi aptitudini tehnice - din 2011 – Evaluator naţional în  domeniul Silvicultură, (C9) Științe agricole, silvice și 
medicină veterinară. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior –
ARACIS 
- din anul 2004 - Membru al Societăţii de Limnologie, Bacău 
- membru in comitetul ştiinţific al simpozionului intenaţional “Natural Resources and 
Sustainable Agriculture”, International Scientific Session Oradea-Debrecen, Oradea, 2005 
- preşedinte Comisie zonală de bacalaureat Sibiu, august 2008 
- membru in comitetul ştiinţific al Analelor Fascicula: Protecţia Mediului (B+), Universitatea 
din Oradea, din  anul 2008 până în prezent 
- in 2009 - membru în comitetul de publicare al volumului Natural Resources and Sustainable 
Development (B+), Editura Universităţii din Oradea 
- membru în Colegiul de redacţie al volumului „Simpozionul studenţesc “Pădurea mediu al 
generaţiilor viitoare”, Oradea , 2011, 2015, 2017, 2018 
- din 2022 membru al Asociatiei “Societatea pentru Silvicultură și Mediu” din Suceava 

 

- membru (președinte din 2021) în comisiile de licenţă la programele de studii Silvicultură, 
Exploatări forestiere, Ingineria prelucrării lemnului şi membru în comisiile de disertaţie în 
cadrul studiilor de masterat Valorificarea durabilă a resurselor pădurii şi Managementul 
durabil a resurselor forestiere 

-2014- Absolvent al cursului de tehnică fotografică digitală, durată 2 luni, organizator 
Clubul Fotografic „Nufărul” Oradea 

-în decembrie 2013, iunie 2014, decembrie 2014 am fost membru în comisie de doctorat la 
Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări forestiere; 

- în ianuarie 2014, septembrie 2015, referent în comisie de doctorat; 02.2022 membru in 
comisie de concurs pe post de conferentiar la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, 
Facultatea de Silvicultură;  

- în iulie 2016, membru în comisie de concurs pentru ocupare post didactic de Conferențiar, 
Facultatea de Horticultură, USAMV Cluj-Napoca 

- în septembrie 2019, februarie 2022 membru în comisii de concurs pentru ocupare post 
didactic de Profesor, Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări forestiere 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizator PC, Microsoft Office tools, softuri de specialitate (corel draw, photoshop 
ş.a.) 

  

Alte competenţe şi aptitudini 
 

 
 
 
 

- 11 lucrari ISI şi 41 lucrări BDI publicate şi 11 cursuri/indrumare (6 ca prim autor) 
în edituri recunoscute CNCSIS 
- 16 programe, proiecte, contracte naţionale/internaţionale 
- Stagiu de cercetare de 5 luni finalizat cu proiectul „Quelques aspects sur les métaux 
lourds, les oligoéléments et la lutte biologique”, Master ,, Igienă, securitate şi protecţia 
mediului”, Universitatea Champagne Ardenne, Reims, Franţa (program Socrates) 

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

 
 
Data,          Semnătura  
 
         


