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BANDICI GHEORGHE EMIL
Str. Simion Bărnuţiu, nr.27 BI.C20, ap.10, Loc. Oradea, Judeţul Bihor 
+40 745 94 80 80; +40 259 Mobil: + 40 745 94 80 80
436 432
+40 259 416 274
qbandici@uoradea.ro; abandici@vahoo.com

română

11.05.1956

masculin

Expert termen lung —  Universitatea din Oradea - Beneficiar
Programul P0SDRU Nr. ref. 2007R0051P0001, Cererea de propuneri de proiecte 

nr. 109 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă", ID proiect 82033 cu titlul ” 
Convergenţa pregătirii practice universitare pentru integrarea reuşită a studenţilor pe 
piaţa muncii”, lider de parteneriat (beneficiar) - Universitatea din Oradea (UO). 
Responsabil activităţi:
- Participarea la sesiuni şi intâliniri în vederea selectării studenţilor pentru 
formarea grupului ţintă;
- Participarrea la întâliniri în vederea stabilirii unor teme de practică în cadrul 
parteneriatelor încheiate între firme/instituţii şi universitate;
- Participarea la elaborarea metodologiei de organizare a activităţilor practice 
a studenţilor;
- Participarea la sesiuni de informare/mediatizare lansare proiect;
- Participarea la sesiuni de informare şi analize periodice în scopul diseminării 
rezultatelor;

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, Catedra de 
Agricultură şi Horticultura, Cadru didactic

Octombrie 2001 -  până în prezent 
Profesor

Titular al disciplinelor de: Fiziologia Plantelor; Fiziologia Plantelor Lemnoase; 
Ecologie şi Protecţia Mediului; Ecoagricultura
Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, str. General 
Magheru, nr.26
Activitate didactică, activitate de cercetare,
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principale

Numele şi adresa 
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Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite

Octombrie 1998 - 2001 
Confereţiar
Activitate didactică, activitate de cercetare

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, str. General 
Magheru, nr.26
Activitate didactică, activitate de cercetare

Octombrie 1994 -1998 
Şef lucrări
Activitate didactică, activitate de cercetare

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, str. General 
Magheru, nr.26

Predarea disciplinelor: Fiziologia Plantelor; Fiziologia Plantelor Lemnoase; 
Ecologie şi Protecţia Mediului - curs şi lucrări practice
Ianuarie 1990- septembrie 1994
inginer agronom
Ing. principal, responsabil cu activitatea operativă şi de aprovizionare a 
fermelor legumicole
S.C. Avântul S.A., Oradea, Bihor,

Sectorul agricol

Noiembrie 1988-decembrie 1989 
inginer agronom

Coordonarea activităţii în cadrul fermei legumicole

întreprinderea de SERE, Oradea, Bihor

inginer agronom, şef fermă

Noiembrie 1981 -  octombrie 1988 
inginer agronom
Coordonarea activităţii compartimentului pentru asigurarea calităţii 
produselor de in şi cânepă
I.I.C. Palota, Bihor

inginer agronom, şef compartiment CTC.

01.11.1994- 1997 
Doctor în agronomieă 
Fiziologia plantelor, Fitotehnie, Agrotehnică
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Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
Studii doctorale

Doctor inginer

2004 -2006 
Diplomă de Maşter
Managementul durabil al resurselor forestiere

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, str. General 
Magheru, nr.26

Maşter în silvicultură: Managementul durabil al resurselor forestiere 

2006 -2007
Maşter: Formarea profesorilor 

Diplomă de maşter

Universitatea din Oradea, D.P.P.D.

Studii de aprofundare

octombrie 1977 -  septembrie 1981 
inginer agronom 
Specializarea Agricultură

Institutul Agronomic “Dr. P. Groza” Cluj -  Napoca, Facultatea de Agricultură 
şi Horticultura,

Studii universitare de lungă durată 

1971-1975

Liceul real

Liceul Mihai Eminescu Satu-Mare 

Studii medii
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Aptitudini şi competenţe 
personale

Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e)
Autoevaluare

Nivel european (*)

Limba italiană

Limba franceză

Competenţe şi abilităţi 
sociale

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Competenţe şi aptitudini 
tehnice

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului

Competenţe şi aptitudini 
artistice

Alte competenţe şi aptitudini 

Permis(e) de conducere

Spirit de echipă - prin natura activităţilor desfăşurate am fost întotdeauna în 
mijlocul unei echipe, capacitatea organizatorică mi-a permis să mă integrez 
fără probleme. Capacitate de organizare- m-am implicat personal, în 
măsura posibilităţilor, în majoritatea acţiunilor întreprinse la nivel de catedră 
şi chiar la nivel de facultate când a fost cazul.

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

înţelegere Vorbire Scriere

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

B2 Utilizator
independent

B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator

independent
B1 Utilizator

independent
B1 Utilizator

independent

C2 Utilizator
experimentat

C2 Utilizator 
experimentat

C2 Utilizator
experimentat C2 Utilizator

experimentat B2 Utilizator
independent

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

- Comunicare în contexte multi-culturale
- Munca în echipa, perseverenta, puterea de a invata repede lucruri noi si 
de a ma adapta cu usutinta la situatii noi; sociablilitate, spirit de echipa si 
capabilitate de a lucra in condiţii de stres.

- Coordonare activitate de cercetare şi proiectare
- Coordonare activitate Granturi şi Proiecte de cercetare
- Management proiecte
- Managementul calitătii învăţământului superior

- Expert evaluator ARACIS, domeniul Agronomie, Expert evaluator 
CNCSIS -UEFISCU, referent in comisii de doctorat, expert evaluator pe 
probleme de mediu.
- Fiziologia plantelor; Agrotehnică; Ecologie si Protectia Mediului
- Membru al Senatului Universităţii din Oradea din anul 2004 până în 

prezent.
Din martie 2008, sunt Preşedintele Comisiei de Cercetare Disciplinara 

a Cadrelor Didactice, de pe langa Senatul Unversitatii din Oradea.

- Utilizare tehnică de calcul

- fotbal, tenis, pescuit

M-am implicat personal, în majoritatea acţiunilor întreprinse la nivel de 
facultate, universitate.
Spirit de echipă prin natura activităţilor desfăşurate am fost întotdeauna în 
mijlocul unei echipe, capacitatea organizatorică mi-a permis să mă integrez 
fără probleme.

Permis de conducere categoria B si C din anul 1981
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Informaţii suplimentare
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1. Activitate didactică 
în principal activitatea didactică s-a desfăşurat în cadrul unor cursuri, şi 

laboratoare ţinute cu studenţii Facultăţii Protecţia Mediului, specializările 
Agricultură, Horticuitură, Silvicultură.

Am elaborat şi publicat o serie de materiale didactice dintre care cele mai 
importante sunt:

1. Gh. Bandici, ‘îndrumător de lucrări practice la Fiziologia plantelor” . 
Atelierul de multiplicare al Universităţii Oradea, 1995 (128 pagini).

2. Gh. Bandici, “ îndrumător de lucrări practice la Fiziologia plantelorJ’. 
Atelierul de multiplicare al Universităţii Oradea, 1996 (158 pagini).

3. P. Zăhan, Gh. Bandici, “Mic dicţionar de agrobiologie”. Editura 
Universităţii din Oradea, 1997, pag. 187, ISBN 973-9740-3-3.

4. Gh. Bandici, “Fiziologia plantelor”. Editura Universităţii din Oradea, 
1998, pag. 491, ISBN 973-9416-00-4.

5. P. Zăhan, Gh. Bandici - “Agrotehnica solurilor acide din nord-vestul 
României”. Editura Universităţii din Oradea, 1999, 406 pag. ISBN 973-9416- 
76-4.

6. Gh. Bandici -  “ Fiziologia plantelor lemnoase”- . Editura Universităţii 
din Oradea, 2001, pag. 198, ISBN 973-8219-42-6.

7. Gh. Bandici, P. Guş - “Dinamica acumulării de biomasă la grâul de 
toamnă”. Editura Universităţii din Oradea, 2001, pag. 107, ISBN 973-8219-31-
0.

8. Gh. E. Bandici - “Fiziologia plantelor”editia all-a, Editura Dacia, 
Cluj-Napoca, 2001; pag. 419, ISBN 973-35-1128-1.

9. Gh. Bandici, S. Pantea - “îndrumător de lucrări practice la Fiziologia 
plantelor lemnoase” Editura Universităţii din Oradea, 2002, pag.

10. Gh. Bandici, Ileana Ardelean - “PRACTICUM de Fiziologia 
plantelor"' Editura Universităţii din Oradea, 2006, pag. 127,

11. Gh. E. Bandici - “Fiziologia plantelor”ediţia aili-a. 
EdituraUniversitătii din Oradea, 2006; nr. pag. 374. ISBN (10) 973-759-188-7, 
ISBN (13) 978-973-759-188-3.

12. Gh.E. Bandici, Ioana Borza, Ileana Ardelean, “Ecoagricultura” 
EdituraUniversităţii din Oradea, 2007, nr. pag. 308, ISBN 978-973-759-375-7.

13.Domuţa C., Bandici Gh. si colab., Asolamentele în Câmpia 
Crişurilor. Editura Universităţii din Oradea. ISBN 978-973-759-350-4, 2007.

14. Domuţa C., Bandici Gh. si colab., ., Asolamentele în sistemele de 
agricultură, Editura Universităţii din Oradea. ISBN , 2008, nr.pag. 297.

15. Gh. E. Bandici, Ileana Ardelean, Tehnologii ecologice modeme
de cultura a plantelor agricole si horticole. Editura Universităţii din

Oradea, 2011. ISBN 978-606-10-0679-3,2011, pag.260
16. Gh. E. Bandici -  Fiziologie şi elemente de ecofiziologie vegetală, 

Editura Universităţii din Oradea,. ISBN 978-606-10-0756-1,2012, pag. 572.
17. Gh. E. Bandici, Bazele ecofiziologice ale producţiei vegetale, 

Editura Universităţii din Oradea, 2013
Lucrări de diploma îndrumate in calitate de coordonator stiintific (40), 
Lucrări de disertaţie indrumate in calitate de coordonator stiintific (16)
Un rol important în ridicarea calităţii activităţii didactice l-au avut 

articipările în cadrul unor proiecte dintre care amintesc:
A. IN CALITATE DE COLABORATOR:

Pe plan internaţional
1. colaborator al contractului de cercetare nr. 87/15.04.2005, cu 

Institutul Agronomic Belgrad PKB, „Cercetări privind tehnologia hibrizilor de 
porumb ZP471, ZP434, ZP335 şi producerea de sămânţă”, în valoare de 5000 
Euro. Director proiect conf.univ.dr.ing Domuţa Cornel. Perioada 2005-2006.

2. Colaborator al proiectului de cercetare PHARE - CBC RO - HU 
2001-2002, aprobat cu nr.R02002/000.628.03-02."Cenfre regionale de 
instruire şi consultanţă fitosanitară". Manager proiect: prof. dr.ing. Csep 
Nicolae loan, valoarea totala a proiectului 49.840 EUR, perioada 2004-2005.

3. Colaborator al proiectului de cercetare PHARE - CBC RO - HU 
2^,m î9R f® l3^S Pei|bFelS^Q ft^W Q ât^M ^s^«f^^^^c/enfă  şi sigură a

proiect: prof. dr.ing. Csep Nicolae loan, valoarea 
totala a proiectului 49.450 EUR, perioada 2005-2006.



PE PLAN NAŢIONAL
1.Grant Banca Mondială, Guvernul României, UMP: - Tehnologii cu input-uri 
reduse pentru culturile de grâu şi porumb adaptate solurilor afectate succesiv 
de exces şi deficit de umiditate în vederea realizării unui sistem de agricultură 
durabilă în nord -  vestul României. Perioada 2003-2005. Valoare 137.900 
USD Director proiect Prof.dr.ing. CIOBANU GHEORGHE; Director ştiintific: 
Conf.dr. ing CORNEL DOMUŢA
2. Proiect Agral Nr. 370/1.12.2004 - Cercetări privind managementul integrat 
de protecţie a culturii porumbului împotriva atacului speciei Diabrotica 
virgifera, virgifera în vederea realizării unui sistem de agricultură durabilă în 
partea de NV a României - Perioada 2004 -  2006. Valoare 100.000 RON 
Director proiect Conf.dr.ing.CORNELIA CIOBANU.
3.Grant CNCSIS Nr. 27648/14.03.2005 - Cercetări pentru îmbunătăţirea 
agrotehnicii terenurilor arabile în pantă din nord-vestul României în vederea 
realizării unui sistem de agricultură durabilă. Perioada 2004 -  2007. Valoare 
360.000 RON Director de proiect: Conf.dr. ing CORNEL DOMUŢA
4.Proiect CEEX Nr. 35/20.07.2006 - Studiul factorilor de risc, cuantificarea 
impactului acestora asupra sistemelor de agricultură, crearea de noi genotipuri 
şi tehnologii necesare unei dezvoltări durabile - Director proiect 
Prof.dr.ing.GHEORGHE CIOBANU. Director ştiintific: Conf.dr. ing CORNEL 
DOMUŢA
5.Proiect CNCSIS Nr 81/2006 -  Laborator de cercetare a factorilor de risc 
pentru agricultură, silvicultură şi mediul înconjurător. Perioada de derulare 
2006-2008. Valoarea totală 2.541.000 RON Director de proiect: Prof.dr. 
VASILE BARA

B. IN CALITATE DE DIRECTOR PROIECT:
C.

1. Proiect CNCSIS nr. 3462/29.05.2007 - Studiul parametrilor de fertilitate 
ai preluvosolului din experienţele de lungă durată cu asolamente de la Oradea 
în contextul realizării unui sistem de agricultură durabilă în Câmpia Crişurilor. 
Perioada de derulare: 2007-2008. Director de proiect: Prof.dr.ing. BANDICI 
GHEORGHE
2. Proiect PN -  II -  PT- PCCA-2013-4-2225 - METODE ELECTROMAGNETICE 
PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCEDEELOR VINICOLE (WINETECH), (PN -  II -  PT- 
PCCA-2013-4-2225 Perioada:01.07.2014 -  30.06.2016), 1.242.800 lei, Director:prof. 
univ. dr. ing. Bandici Gheorghe Emil.

Cele mai importante rezultate ştiinţifice au fost obţinute în domeniul 
fiziologiei plantelor şi agrotehnicii, concretizate prin elaborarea unui număr de 
(168 lucrări ştiinţifice, care au fost prezentate la conferinţe naţionale (70) şi 
internaţionale (98).

în perioada 06-12.05.2010, am participat prin Programul Erasmus ca 
Visiting Profesor la Universitatea din Debrecen unde am tinut prelegeri 
studenţilor pe teme de Fiziologia plantelor.
Referent ştiinţific al unor reviste ştiinţifice: Analele Universităţii din 

Oradea, Fascicula Biologie, revistă cotată BDÎ (indexată de Thomson Reuters, 
în produsul Zoological Record; CAB Abstracts, DOAJ, începând cu anul 2008. 
(indexări BDI de prestigiu Thomson Reuters, DOAJ, CAB abstracts; disponibil 
online; (http://www.bioresearch.ro/revistaen.htmn.

Referent ştiinţific în comisii de doctorat naţionale in ultimii 5 ani: in 6 
comisii conform deciziilor Rectorului Universităţii din Oradea, numerele: 
624/21.07.2006, 625/21.07.2006, 446/06.06.2007, 447/06.06.2007, 
449/06.06.2007, domeniul Biologie, tee cu tematică din Fiziologa 
plantelor,,decizia USAMV Cluj Napoca, 41/22.01.2008.

1. Sunt membru în comitetul de editare al lucrărilor simpozionului 
internaţional „Natural Reseaches and Sustainable Development” organizat de 
Universitatea din Debrecen şi Universitatea din Oradea 
http://www.cabi.orq/default.aspx?paae=1016&site=170&pid=328&xslttab=2&n
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Sunt membru în comitetul de editare al lucrărilor simpozionului internaţional 
„Natural Reseaches and Sustainable Development” organizat de Universitatea din
Hohromn oi I Hin nrnrlon

http://www.bioresearch.ro/revistaen.htmn
http://www.cabi.orq/default.aspx?paae=1016&site=170&pid=328&xslttab=2&n


Membru în comitetul de organizare ale Analelor Universităţii din Oradea, 
Fascicula Protecţia Mediului, revistă indexată B+ şi BDI 
http://www.cabi.ora/default.aspx?paqe=1016&site=170&pid=508&xslttab=2&n 
ewtitlesonlv=:0&letter=*&search=oradeahttp://www.cabi.orq/default.aspx?paqe 
=1016&site=170&pid=508&xslttab=2&newtitlesonlv=0&letter=*&search=orade 
a

Am fost organizatorul în România la Oradea a două simposioane 
internaţionale pe probleme de agricultură şi dezvoltare rurală, în anul 2005 şi 
2009, cu participare internaţională:

1. în perioada 12-15 mai 2005 la Oradea (România), în calitate de 
preşedinte al Asociaţiei Catolice Rurale din România” şi membru al Asociaţiei 
Internaţionale Catolice Rurale (I.C.R.A.) cu sediul la Roma (Italia), am 
organizat o conferinţă internaţionglă cu tema "Strengthening society in the 
agricultura! world, for new political processes in Eastern Europe”( 
“Consolidarea societăţii civile din lumea agricolă în raport cu noile schimbări 
din Europa de Est”), cu participanţi din Cile, SUA, Malta, Franţa, Italia, 
Polonia, România, Ungaria, Rusia, Tailanda, Filipine, Columbia, la care am 
fost şi referent cu tema “Realitatea societăţii civile din România şi ţările de 
est”.
2. în perioada 16-19 iulie 2009 la Oradea (România), în calitate de preşedinte 
al Asociaţiei Catolice Rurale din România şi membru al Asociaţiei 
Internaţionale Catolice Rurale (I.C.R.A.) cu sediul la Roma (Italia), am 
organizat o conferinţă internaţională (European Study Meeting organized in 
collaboration with EZA Institute and the European Union) cu tema ” The New 
Models of Agriculture and Co-operative Collaboration: a Contribution to Social 
Dialogue”( “Noi modele de agricultură si colaborare cooperativăicontribuţia la 
dialogul social”), cu participanţi din Cile, SUA, Malta, Franţa, Italia, Polonia, 
România, Ungaria, Rusia, Tailanda, Filipine, Columbia.
PARTICIPARE LA CONFERINŢE Şl SIMPOZIOANE INTERNAŢIONALE 
PROFESIONALE in calitate de referent:

1- în Ungaria-1996 şi 2000 paticipare la simpozionul cu tema
"Environmental microbiology. Nyiregyhaza - Hungary, în 1996 şi la
simpozionul cu tema "Second International Conference of Agricultural
Research Institutes in Carpathian Region", Debrecen -  Nyiregyhaza,
Ungaria, 2000.
2. în Italia, Roma -  1999 şi 2000 cu tema "ICRA in the perspective of the 

third millennium"-1999 şi cu participarea la "Jubileul lumii agricole mondiale"- 
2000;

3. în Italia, aprilie 2002, timp de 2 săptămâni am participat la vizitarea 
zonelor agricole din nordul Italiei - Udine, Verona, Padova, Brescia, Como, 
Genova , Brescia şi Bologna, dupa care am prezentat situatia in fata 
studentilor facultatii noastre.

4. în Malta 25-30 aprilie 2002 la conferinţa privind "Agriculture and the 
problems of globalization".

5. în Belgia-Bruxelles, 7-9 octombrie 2003 la seminarul european cu 
tema: “The new agricultural politics of the European Community and the 
problems of internaţional trade", unde am prezentat referatul: "Romania's 
Agriculture during the process of European Integration”.

6. în Malta 4-7 martie 2004, la conferinţa cu tema "Europe of peoples 
and rural word".

7. - în Polonia,-Kracovia, 14-17 aprilie 2004, în calitate de referent am 
participat la conferinţa cu tema "Entwiklung des landlichen Raumes und der 
Landwirtschaft in Osteuropa"(Dezvoltarea agriculturii şi a spaţiului rural în 
Europa de est), organizată de Akademia Rolnicza (Universitatea de 
Agricultură)- Krakowie şi Forumul Ecosocial Europa din Viena, unde am 
prezentat referatul "Situaţia agriculturii României în procesul de integrare în 
Uniunea Europeană".
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8. în perioada 04 mai - 07 mai 2006, in Ungaria la Dobogokok, am 
participat conferinţa cu tema “The Agricultural World and the Cultural Question 
of Social Development".

9. în perioada 07-10 decembrie 2006 la Roma am participat la 
conferi nta” What Type of Agriculture for Which Human Development for the 
Global Village?

10. în perioada 19-22 iulie 2007 la Lyon in Franţa am participat la 
conferinţa pe probleme de agricultura si dezvoltare rurala cu tema: Agriculture, 
Rural Development and Social Dialog si am prezentat lucrarea “Witnesses and 
Perspectives from the Roumanian Villages fora Renewed Social Dialogue”.

11. în anul 2008, intre 22 -  25 mai la Roma am participat la seminarul 
europea cu tema “Rural Labour, Equitable Ethics and Social Dialogue in 
Europe of the Third Millennium”si am prezentat referatul “Local and Global: the 
Role and Responsabilities of Civil Society for the Growth of Social Dialogues".

12. în anul 2010, între 16 -  19 iulie la Torino-ltalia, am participat la 
seminarul europea cu tema“Criza economico- financiară în Comunitatea 
Europeană”si am prezentat referatul “Criza economico-financiară din 
România”.

Citări BDI/Alte reviste : 22
http://scholar.qooqle.ro/scholar?q=bandici&hl=ro&lr=&btnG=C%C
4%83utare

CITĂRI în reviste indexate Thomson IS I: 2
Lucrararea citata:
Cristian-Felix Blidar, Gheorghe-Emil Bandici, lldiko Szabo, Lucia 

Mihalescu, Oana -Elena MARE-ROSCA, 2009, ”ln vitro reactivity ol 
Cymbidium hibridum L., protocorms, on bistratified culture media, using 
various supematant sucroses solution”. Annales of the University of Oradea, 
fascicula Biologie, Tom XVI/1, ISSN 1224-5119, pag.31-37. Editura 
Unversitatii din Oradea, (indexări BDI de prestigiu :Thomson Reuters, DOAJ, 
CAB abstracts; disponibil online; http://www.bioresearch.ro/2009-l.htmn.

In lucrarea: Petrus Vancea A., Sipos Monica, 2009, Roots and leafs 
Hysto/Anatomy of Cymbidium hybridum cultivated “in vitro” and “ex vitro”. 
Analele Universităţii din Oradea, Facscicula Biologie, Tom XVI/2, Editura 
Universitatea din Oradea, ISSN 1224-5119, Oradea, pp. 115-118. ((indexări 
BDI de prestigiu Thomson Reuters, DOAJ, CAB abstracts; disponibil online; 
http://www.bioresearch.ro/2009-l.html).

Lucrararea citata:
Blidar C.F., Cachiţă-Cosma Dorina, Bandici Gh. E., Radoveţ-Salinschi 

Dorina, Pop L., 2007, ” The rectivity of Cymbidium hybridum protocorms 
vitrocultivated under white fluorescent or natural light illumination”.Annales of 
the University of Craiova, Voi XII ( XLVIII )I.S.S.N. 1435-1275, pag. 287- 
293.(B)

In lucrarea: Petrus Vancea A., Sipos Monica, 2009, Roots and leafs 
Hysto/Anatomy of Cymbidium hybridum cultivated “in vitro” and “ex vitro”. 
Analele Universităţii din Oradea, Facscicula Biologie, Tom XVI/2, Editura 
Universitatea din Oradea, ISSN 1224-5119, Oradea, pp. 115-118. ((indexări 
BDI de prestigiu Thomson Reuters, DOAJ, CAB abstracts; disponibil online; 
http://www.bioresearch.ro/2009-l.html
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