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Informaţii personale  

Nume / Prenume ONEȚ CRISTIAN

Adresă(e) Oradea, Jud. Bihor

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

  

Perioada 2012-prezent

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
               Numele şi adresa angajatorului 
               Tipul activităţii sau sectorul de          
activitate 
                                               Perioada 

Pregătirea orelor de curs si laborator, activităţi de evaluare, îndrumarea cercurilor
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 preg
Universitatea Oradea
Învățamânt universitar
   
2007-2012

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea orelor de laborator, 
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
derularea de activităţi de pregătire ştiinţifică, desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Oradea

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățamânt universitar

Perioada 2005-20

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea orelor de laborator, activităţi de evaluare, îndrumarea cercurilor ştiinţifice, îndrumarea 
studenţilor pentru alegerea rutei profesionale, prestarea 
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.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Oradea

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățamânt universitar

 
Educaţie şi formare 

 

  

Ț CRISTIAN - ILIE 

Oradea, Jud. Bihor 

 

română 

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

prezent 

Sef lucrari 

Pregătirea orelor de curs si laborator, activităţi de evaluare, îndrumarea cercurilor
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 Oradea 

amânt universitar 

2012 

Asistent universitar 

Pregătirea orelor de 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
derularea de activităţi de pregătire ştiinţifică, desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică.

Universitatea Oradea 

amânt universitar 

2007 

Preparator universitar 

Pregătirea orelor de 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 Oradea 

amânt universitar 

  

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia Mediului, Departamentul de 

Pregătirea orelor de curs si 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, 

ătire ştiinţifică, desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică. 

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. 

Pregătirea orelor de laborator, activităţi de evaluare, îndrumarea cercurilor ştiinţifice, îndrumarea 
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. 
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Perioada 2007-2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Științe medicale 

Domeniul studiat Medicină Veterinară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Perioada 2004-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma Master, Metodologii de refacere ecologică în perspectiva dezvoltării durabile 

Domeniul studiat Ingineria mediului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

   Universitatea din Oradea 
 Facultatea de Protecţia Mediului 

Perioada 1999-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diploma Inginer 

Domeniul studiat Ingineria mediului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

    Universitatea din Oradea 
 Facultatea de Protecţia Mediului 

  

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  
B2   Nivel Avansat B2  Nivel Avansat 

 
 B2 

 
Nivel Avansat B2   Nivel Avansat B2 

  
  Nivel Avansat 

 

            

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, persoană comunicativă, perseverentă, Colaborare, lucrul in echipa: membru in diverse 
colective de cercetare. 

Membru al asociaţiilor profesionale:  
1. Federaţia Naţională de Agricultură Ecologică  
2. International Scientific Centre for Fertilizers (CIEC) 
3. Balkan Environmental Association (BENA) 

 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

1. Membru în colectivul redacțional al revistei indexată BDI ,,Analele Universităţii din Oradea, 
Fascicula Protecția Mediului".  

2. Membru în colectivul redacțional al revistei indexată BDI  “Natural Resources and Sustainable 
Development”.  

3. Membru în ,,Centru de cercetare a factorilor de risc pentru agricultură, silvicultură, mediul   
      înconjurător şi industrie alimentară” din cadrul Facultăţii de Protecţia Mediului -   Universitatea 

din Oradea. 
4. Membru în ,, Centrul de Cercetări pentru Agricultură și Protecția Mediului Crișana" în cadrul  

Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția 
Mediului. 

5. Membru în comitetul de organizare al  simpozionului internaţional ,,Risk Factors For Environment 
and Food". 2008-2016. 

6. Membru în comisii de licenţă, comisii de disertaţie. 
7. Membru în comisia de admitere a Facultăţii de Protecţia Mediului, Universitatea din Oradea și 

în comisii de concurs pe posturi didactice de: şef de lucrări. 
8. Coordonator Programe Mobilități Erasmus de tip  Staff  Treining și  Staff  Teaching  pentru 
studenți și  cadre  didactice. 
9. Membru în Consiliul Facultății de Protecția Mediului, Universitatea din Oradea 2008-2012. 
10. Activităţi de coordonare a  lucrărilor de licenţă şi disertaţie. 
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Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

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

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucrări știinifice: 87 de lucrări științifice, din care 3 lucrare în publicații indexate ISI, 48 publicate în reviste 
si în volume ale unor manifestări științifice recunoscute internațional indexate BDI;. Cărți publicate: 13.
Lucrări de diplome îndrumate: 47 
   
Contracte de cercetare: 
 

Programul/Proiectul  Funcţia  Perioada 
Contract POSDRU/159/1.5/S/140106. Studii doctorale și 
postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului național 
prin excelență, competitivitate și responsabilitate în 
cercetarea științifică fundamentală și aplicată românească. 
Partener: Institutul de Economie Mondială. Grup de 
cercetare: Grup cercetări fundamentale economice, 
agricultură, securitatea și siguranța alimentelor (grup 5). 
Manager de  proiect: C.S. I dr. Simona  
Moagăr-Poladian, valoarea proiectului 12.845.175 RON. 

Cercetător 
postdoctorat 

2014-2015 

Grant CNCSIS nr.27648/2005, Cercetări pentru 
îmbunătăţirea agrotehnicii terenurilor arabile în pantă din 
nord-vestul României în vederea realizării unui sistem de 
agricultură durabilă, (Director Prof.dr. Domuţa Cornel) 
valoare 360 mil.ROL.  

Membru  2005-2007  

Proiect CEEX nr. 35/2006, Studiul factorilor de risc, 
cuantificarea impactului acestora asupra sistemelor de 
agricultură, crearea de noi genotipuri şi tehnologii necesare 
unei dezvoltări durabile, , membrii consorţiu: SCDA Oradea, 
Universitatea din Debrecen, Universitatea din Oradea, 
USAMV Cluj-Napoca, USAMV a Banatului Timişoara, 
SCDA Livada, SCDP Timişoara, director proiect 
prof.dr.ing.Gheorghe Ciobanu, valoare proiect 14,9 mld. 
ROL. 

Membru  2006-2008  

Laborator de cercetare a factorilor de risc pentru agricultură, 
silvicultură şi mediul înconjurător (Director Prof.dr. Bara 
Vasile, Director ştiinţific Prof.dr. Domuţa Cornel) valoare 
2541000 RON.  

Membru  2006-2008  

Programul Erasmus, Universitatea Debrecen, Ungaria,  
Ingineria  Mediului, mobilitate studenti si profesori,  
Teaching and Staff training  
 

Persoana de contact 
si  
coordonator  

2013-prezent 

Specializări şi calificări:  
 
1. Certificat de absolvire: Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea din 
Oradea, 2004. 
2. Staff training în programul Lifelong Learning la Universitatea din Debrecen,  Ungaria, Facultatea 
de Agricultura și Facultatea de Agricultură și Științe Alimentare și de Management de Mediu. 
3. Staff training în programul Lifelong Learning la Universitatea din Szeged,  Ungaria, 
Facultatea de Inginerie. 
4. Staff training în programul Lifelong Learning la College of  Nyíregyháza,  Ungaria, 
Facultatea de Știința Mediului. 

5. Theaching în programul Lifelong Learning Universitatea din Debrecen,  Ungaria, Facultatea de 
Agricultura și Facultatea de Agricultură și Științe Alimentare și de Management de Mediu. 

 
Data                                                                                         Sef lucrari dr. ing. Oneț Cristian Ilie 

 
18.04.2018 
 
 

 


