
Pagina / - Curriculum vitae al  
Laslo Vasile 

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile

 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume LASLO VASILE

Adresă(e)  

Telefon(oane)  

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

  

Naţionalitate(-tăţi) română

  

Data naşterii  

  

Sex M 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia Mediului, Departamentul de Ingineria 
Mediului

  

Experienţa profesională  

Perioada 2005 -

Funcţia sau postul ocupat Conferen

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activită

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior

  

Perioada 2001 –

Funcţia sau postul ocupat Șef de lucrări

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Pregătirea orelor de 
îndrumarea studenţilor pentru alegerea rutei profesionale, prestarea de ore de consultaţii 
pentru activităţile de s
asistenţă săptămânală, derularea de activităţi de pregătire ştiinţifică, desfăşurarea de 
activităţi de cercetare ştiinţifică.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior

Perioada 1994-2001

Funcţia sau postul ocupat Manager 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Managementul produc
Produc

Numele şi adresa angajatorului S.C. Ron Invent S.R.L.
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LASLO VASILE 

Mobil:  

română 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia Mediului, Departamentul de Ingineria 
Mediului 

- prezent 

Conferențiar 

Activități didactice cu studenții, precum şi activităţi de cercetare.

Universitatea din Oradea 

ământ superior 

– 2005 

Șef de lucrări 

Pregătirea orelor de curs și laborator, activităţi de evaluare, îndrumarea cercurilor ştiinţifice, 
îndrumarea studenţilor pentru alegerea rutei profesionale, prestarea de ore de consultaţii 
pentru activităţile de seminar, lucrări practice şi de laborator din normă, efectuarea orelor de 
asistenţă săptămânală, derularea de activităţi de pregătire ştiinţifică, desfăşurarea de 
activităţi de cercetare ştiinţifică. 

Universitatea din Oradea 

ământ superior 

2001 

Manager  

Managementul producției, 
Producție PET,Proiectare și construcție utilaje PET 

S.C. Ron Invent S.R.L. 
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Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia Mediului, Departamentul de Ingineria 

ții, precum şi activităţi de cercetare. 

laborator, activităţi de evaluare, îndrumarea cercurilor ştiinţifice, 
îndrumarea studenţilor pentru alegerea rutei profesionale, prestarea de ore de consultaţii 

eminar, lucrări practice şi de laborator din normă, efectuarea orelor de 
asistenţă săptămânală, derularea de activităţi de pregătire ştiinţifică, desfăşurarea de 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
producție 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Educaţie şi formare 

1987-1983 
Cercetător,șef fermă 
 
Cercetare în domeniul hidroameliorațiilor,ameliorării  și biotehnologiilor vegetale 
 
Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Oradea 
 
Cercetare,Producție ,Investiții 
 
1985-1987 
Sef fermă 
Responsabilități producție și investiții 
 
I.A.S. RECAȘ 
 
Producție,investiții 

  

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Științe Agricole  

Domeniul studiat Biotehnologii agricole 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

USAMV Cluj Napoca 

Perioada 1981-1985 

Calificarea / diploma obţinută Diploma inginer 

Domeniul studiat Horticultură 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
USAMV Cluj Napoca 

  

Perioada   1974-1978 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă Bacalaureat 

Domeniul studiat   Utilaj industria chimiei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Liceul Industrial de Chimie 

  

  

Limba(i) maternă(e) Română 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  
A2   Utilizator 

elementar A2   Utilizator 
elementar  

 
 A2 

 
  Utilizator 
 elementar A2   Utilizator 

 elementar   A2 

  
    Utilizator 
elementar 

 

Limba Rusă  
A1 Utilizator 

 elementar   A1 Utilizator 
 elementar  

 
 A1 

 
Utilizator 
 elementar A1 Utilizator 

 elementar   A1 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, persoană comunicativ, perseverent, colaborator, lucrul in echipa: membru in diverse 
colective de cercetare 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Membru în colectivul redacțional al revistelor științifice de circulație internațională. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare calculator (Word, Excel, Power-Point, Adobe ) 

  

Informaţii suplimentare Cărți publicate:   4- unic autor 
                            1 - prim autor  
                            4– coautor 

   Lucrări de diplome îndrumate: 48 
Lucrări științifice publicate: Total  114 
Proiecte și teme de cercetare: 12 
               

  

 
 
Data                                                                                                                                     Conferențiar.dr.ing. Laslo Vasile 
14.04.2018 


