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Informa ţii personale  

Nume / Prenume VLAD MARIANA 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Locul de muncă 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, Departamentul de Agricultură 
şi Horticultură, director de departament 

Experienţa profesională  

  

Perioada Octombrie 2008 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Titular al disciplinelor: Arboricultură ornamentală; Floricultură; Artă florală ;Tehnica 
lucrărilor în peisaagistică, curs și lucrări practice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, str. General Magheru, nr. 26 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică, activitate de cercetare 

Perioada Octombrie 2004 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat Sef. lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică, activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, str. General Magheru, nr. 26 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Titular al disciplinelor: Arboricultură ornamentală; Floricultură; Artă florală  

Perioada Octombrie 1982 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat Şef compartiment plan, normare  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Intocmirea planurilor de productie, a normelor de muncă, a tehnologiilor de producere a 
legumelor si florilor. 

Numele şi adresa angajatorului SC ,,ORSER „ SA ORADEA, sos, Borsului, nr 51 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  SERE, producerea legumelor si florilor 
 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada   01.10.2002 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în horticultură din anul 2006. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Arboricultură ornamentală,Floricultură; Arhitectură peisageră, Artă florală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca 
Studii doctorale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor inginer 

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master  



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul durabil al resurselor forestiere 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Master în silviculturǎ: Managementul durabil al resurselor forestiere 

Perioada 2004 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută Master: Formarea profesorilor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Diplomǎ de Master 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii aprofundate 

Perioada octombrie 1978 – septembrie 1982 

Calificarea / diploma obţinută Inginer horticultor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Horticultură 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Agronomic “Dr. P. Groza” Cluj-Napoca, Facultatea de  Horticulturǎ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

Perioada 1972 - 1976 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Secţia reala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul teoretic Ileanda, jud. Sălaj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii liceale 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  În ţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  
C1 Utilizator 

experimentat  B2 Utilizator 
independent 

 
 
B2 

Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent 
B
2 

Utilizator 
independent 

Rusă  B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

 
B1 Utilizator 

independent 

 
 
B1 

Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Persoană sociabilă, comunicativă şi onestă, orientată spre rezolvarea eficientă a problemelor 
atât în echipă, cât şi individual. Competenţe sociale dobândite în urma desfăşurării activităţii   
într-un mediu în care comunicarea este esenţială. 



Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea activități de tutoriat cu studenții de la specialitatea Peisagistică a  excursiilor de 
studiu organizate pentru studenţii Facultăţii de Protecţia Mediului în Nordul Moldovei, 
Padiş, Cluj etc., precum şi în activitatea de cercetare, care presupunea şi organizarea de 
conferinţe şi consfătuiri pe plan local sau organizarea, dotarea şi administrarea laboratorului 
de floricultură. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe operare PC 

  

Permis(e) de conducere  

Informa ţii suplimentare 
 
●  Am participat prin programul Erasmus la schimburi cu universitatile de profil din Ungaria 
●  Am  organizat schimburi de experienţă pe linie profesională la SC,,OSER’’SA cu invitaţi 
din  Olanda, Belgia, Ungaria. 
●   Am  introdus şi experimentat pentru prima oară în ţară cultura de flori ,arbuşti ornamentali 
şi legume pe substrat mineral (1983) 
● Am  organizat şi îndrumat la Întreprinderea de Sere Oradea practica elevilor  de la Liceele 
agricole din judeţ şi a studenţilor horticultori din centre universitare (Cluj-Napoca, Timişoara) 
● Am condus cursuri de perfecţionare a angajaţilor de la SC ,,ORSER,,SA, cu durata de trei 
luni  în fiecare an în perioada 1985-2002.  
● Am fost invitată la Centrul special pentru perfecţionarea profesională a cadrelor  şi 
extinderea tehnologiilor noi în Horticultură ,,30 Decembrie,,(Giurgiu) unde am prezentat în 
fiecare an  în perioada 1983-1992 , referate cu rezultatele cercetărilor proprii efectuate la 
SC,,ORSER,, SA 
● Membră în Asociaţia Amicii Rozelor din România Participări la cursuri de perfecţionare 
profesională:  

 


