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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume    STANCIU SORIN MIHAI 

Adresă Calea Aradului 119, cod poștal 300645, Timişoara, jud. Timiş, România 

Telefon 0256277315   

E-mail sorinstanciu@usab-tm.ro 

Naţionalitate Română 

Sex Masculin 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I 
al României” din Timişoara, Facultatea de Management Agricol 

  

Experienţa profesională  
 

 
Perioada 

 
10/2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar, coordonator disciplină 

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinelor Politici și legislații de
mediu, Legislație agrară, Legislație în turism si agroturism, Legislație funciar-cadastrală,
Drept comunitar, Instituții, mecanisme și terminologii comunitare (curs, laboratoare);
elaborare cursuri şi materiale didactice universitare 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, România, 300645, Timişoara,
Calea Aradului 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior  

  

 
Perioada 

 
10/2006 – 10/2014 

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări, coordonator disciplină 

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinelor Legislație agrară, Legislație
în turism si agroturism, Legislație funciar-cadastrală, Drept comunitar, Instituții, mecanisme
și terminologii comunitare  (curs, laboratoare); elaborare cursuri şi materiale didactice
universitare 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, România, 300645, Timişoara,
Calea Aradului 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior  

  

Perioada 10/2003 – 09/2006 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea seminariilor la disciplinele Legislație agrară, Legislație de mediu, Legislație
comercială, Drept comunitar 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, România, 300645, Timişoara,
Calea Aradului 119 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 03/2002 – 09/2003 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea seminariilor la disciplinele Legislație agrară, Drept comunitar 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, România, 300645, Timişoara,
Calea Aradului 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior  

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 10/2003 – 07/2007 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat în domeniul Inginerie economică - specializarea Inginerie şi management
în alimentaţie publică şi agroturism/ Diplomă de Inginer Seria G, nr. 0025030 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe tehnice în alimentaţie publică şi agroturism/ discipline fundamentale,
complementare şi facultative conform planurilor de învăţământ promovate pentru formarea
şi conturarea profesională continuă în alimentaţie publică şi agroturism 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Management Agricol, specializarea Inginerie şi Management în Alimentaţie
Publică şi Turism – USAMVB Timişoara  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Inginer Diplomat 

  

Perioada 10/2004 – 07/2006 

Calificarea / diploma obţinută Master – specializarea Drept comunitar şi integrare europeană, diplomă de master Seria F,
nr. 0021018 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe tehnice în Instituţii comunitare, Drept Social Comunitar, Drept penal european,
Dreptul European al Concurenţei/discipline fundamentale şi complementare conform
planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în
Legislația Uniunii Europene  

 Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Drept – Universitatea Tibiscus din Timişoara 

  

Perioada 09/2002 – 10/2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe/ diploma de doctor Seria E, nr. 0003383 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii doctorale domeniul Agronomie/ discipline fundamentale şi complementare necesare
formării profesionale continue prin doctorat, in domeniul legislației agrare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Management Agricol - USAMVB Timişoara  

  

Perioada 10/2002 – 06/2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master - Managementul dezvoltării rurale durabile şi alinierea la standardele
europene, Seria D, nr. 0020515 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe tehnice în domeniul agriculturii/ discipline fundamentale, complementare şi
facultative conform planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea
profesională continuă în domeniul agriculturii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Management Agricol - USAMVB Timişoara  

  

Perioada 10/1996 – 07/2000 
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Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în ştiinţe juridice, Specializarea Drept, Diplomă de licență Seria S, nr. 0021990 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe tehnice în domeniul dreptului/discipline fundamentale, complementare şi
facultative conform planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea
profesională continuă în domeniul legislației 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Drept, Specializarea Drept – Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj  

  

Perioada 09/1992-06/1996 

Calificarea / diploma obţinută Studii liceale/Diplomă de Bacalaureat, Seria P, nr. 019401 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

      Competenţe primare de comunicare, sinteză date şi observare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Teoretic englez “ William Shakespeare” din Timişoara  

  

Limba maternă Română 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)     Engleza, germana 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză C
2 

Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat 
C
2 

Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

Limba germană B
1 

Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent 
B
1 

Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Cancelar General al Universității: 2012 - prezent 
- Membru – Invitat permanent al Consiliului de Administrație USAMVBT: 2012 - prezent 
- Membru – Invitat permanent al Senatului USAMVBT: 2012 – prezent 
- Membru în comitetul editorial al Wellmann International Scientific Conference 
- Membru în consiliul editorial al revistei științifice a Facultății de Management Agricol din 
cadrul USAMVB Timișoara; 
- Membru în Comitetul de Organizare al Simpozionului Științific Internațional 
Managementul Dezvoltării Rurale Durabile; 
- Membru al Departamentului de Imagine al USAMB Timişoara: 2010 – 2012 
- Membru al Consiliului Facultății de Management Agricol – USAMVBT: 2008-2012 
- Moderator la conferințe internaționale: Magyar Tudomány Ünnepe 2012 a Tomori Pál 
Főiskola nemzetközi tudományos konferenciája, Budapest, 26 november 2012; 
- Moderator la conferințe naționale: International Scientific Symphosium „Management of 
durable rural development”, Section 3: Agricultural finance, accounting and legislation: 
2010-prezent; 
- Competenţe manageriale psihopedagogice standard specifice pentru activitatea de 
predare, impusă de structurarea, eşalonarea calendaristică coerentă a activităţii didactice 
şi de cercetare ştiinţifică în cadrul disciplinei a cărui titular sunt.  
- Tutore an (2004 – 2013) în cadrul programului de studii la zi și la distanţă din cadrul 
facultăţii.- Vizite cu studenții la instanțele de judecată precum şi activităţi practice în 
domeniul juridic.  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Brevet de turism care atestă capacitatea de a îndeplini funcţia de Manager în activitatea
de turism, nr. 23114 din 28.06.2013, eliberat de Ministerul Economiei/Autoritatea Națională
pentru Turism; 
- Certificat de absolvire Curs: Manager de proiect (11/2011 – 01/2012), training,
consultanță în afaceri și management, certificat de absolvire Seria Seria G, nr. 00297318,
eliberat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale; 
- Certificat de absolvire Curs: Formator (04/2011 – 05/2011), training, consultanță în
afaceri și management, certificat de absolvire Seria Seria F, nr. 0113071, eliberat de
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale; 
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 - Certificat de absolvire Curs: Trainer, Specializare la The Danish Agricultural Advisory
Service, National Centre, Denmark (22.05. – 03.06. 2007); 
- Certificare de interpret de limbă engleză, Seria D, nr. 060094 – Ministerul
Învățământului; 
- Certificat de absolvire al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din
cadrul USAMVB Timişoara, Seria D, nr. 0012757; 
- Adeverință absolvire Program de formare psihopedagogică pentru Nivelul I (inițial) de
certificare pentru profesia didactică a Departamentului pentru pregătirea personalului
didactic, Nr. 917 din 27.05.2014; 
- Adeverință absolvire Program de formare psihopedagogică pentru Nivelul II
(aprofundare) de certificare pentru profesia didactică a Departamentului pentru pregătirea
personalului didactic, Nr. 207 din 12.11.2014; 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 
                              Permis de conducere 

                        Informaţii suplimentare 

- Utilizare avansată, Certificat de operator-calculator, nr. 1392/07.06.2001 – Ministerul
Muncii și Solidarității Sociale 
 
Categoria B 

Apartenenţa la asociaţii
profesionale/centre

 

1. membru in International Organization of Soil Science – I.O.S.S. 
2. membru al Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România – S.I.R.A.R. 
3. membru în Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României –
A.C.M.V. 
4. membru în Societatea Română de Horticultură – S.R.H. 
5. membru în Asociația Generală a Inginerilor din România - A.G.I.R. 
6. membru în Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului - S.N.R.S.S. 
7. membru în Centrul de Excelenţă „ Dezvoltarea rurală durabilă a României” 

Domenii de interes ştiinţific 
didactic/cercetare 

 

1. Drept comunitar și instituții comunitare 
2. Legislație agrară 
3. Legislație în turism și agroturism 
4. Politici și legislații de mediu 
5. Legislație silvică 
6. Legislație funciar cadastrală 

Activitate de cercetare şi publicistică 
(sinteză) 

- 5 cursuri universitare, 2 suporturi de curs, 1 caiet de seminar/lucrări practice, 1 
capitol  de carte, toate în edituri recunoscute C.N.C.S.I.S.; 
- 141 lucrări științifice din care: 72 articole ca prim autor (41 ca unic autor) și 69 
coautor, 8 articole ISI/ISI Proceedings, 75 articole în reviste indexate BDI, 21 
articole/studii prezentate la conferinţe/congrese în străinătate, 66 articole/studii 
prezentate la conferinţe/congrese naţionale.  
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Experienţa în proiecte de cercetare și 
consultanță 

Director/responsabil: 
1. Cercetări privind elaborarea normelor tehnice în exploatările forestiere, 2013–2015,

contract de cercetare ştiinţifică nr. 8449/15.11.2013, încheiat între U.S.A.M.V.B. Timișoara

și Regia Naţională A Pădurilor – ROMSILVA, valoare 45.681 EURO. Diseminarea
rezultatelor:     1 articol ISI, 2 articole în reviste indexate BDI. 
Membru: 
1. Modele şi metode complexe de cercetare în dezvoltarea rurală durabilă a României,

2006-2008, contract de grant, încheiat între U.S.A.M.V.B. Timișoara și Institutul de
Economie Agrară din România, valoare: 142.450 EURO. Diseminarea rezultatelor: 1 articol
ISI, 6 articole în reviste indexate BDI, studii prezentate la congrese naționale și
internaționale. 
2. Modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, 2008–2010, proiect

internațional între USAMVB Timişoara prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și
ADT Projekt GmbH Germany, valoare: 721.674 EURO. Diseminarea rezultatelor: 2 articole
ISI, 8 articole în reviste indexate BDI, studii prezentate la congrese naționale și
internaționale, un capitol de carte. 

 3. Cercetări privind analiza socio-economică la nivelul Regiunii V Vest Timiș în vederea
optimizării procesului de implementare a fondurilor europene, 2013-2016, contract de
cercetare științifică încheiat între U.S.A.M.V.B. Timișoara și S.C. Alleggria Pro Invest
S.R.L., valoare: 11.000 EURO. 
4. Studiu privind costurile de producție și prețurile produselor agroalimentare ecologice în
regiunea 5 Vest, 2013-2016, contract de cercetare științifică, încheiat între USAMVBT și
Asociația Ovy-West, valoare: 10.000 EURO. 
5. Promovarea serviciilor de echitație ale A.C.S. MORISENA în țară și în străinătate, 2013-
2016,  contract de cercetare științifică încheiat între U.S.A.M.V.B. Timișoara și A.C.S.
MORISENA, valoare: 10.000 EURO. 
6. Elaborarea și impementarea unor strategii manageriale și consultanță pentru
eficientizarea activității S.C. Zemra-Product S.R.L., 2014-2017, contract de cercetare
științifică încheiat între U.S.A.M.V.B. Timișoara și S.C. Zemra-Product S.R.L., valoare:
10.294,11 EURO (45.500 lei); 
7. Personal eficient, calitatea serviciilor și profilul consumatorului de servicii turistice.
Modalități de creștere a fidelității și satisfacției consumatorului prin eficientizarea serviciilor
de contabilitate turistică și consultanță de specialitate, 2014-2016, contract de cercetare
științifică încheiat între U.S.A.M.V.B. Timișoara și S.C. Latcu-Company S.R.L., valoare:
10.382,25 EURO (46.500 lei); 

Anexe     Anexa 1 – Lista de lucrări publicate 
Anexa 2 – Lista proiectelor de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant în calitate 
de director /responsabil sau membru în echipa de cercetare 
Anexa 3 - Copii diplome de studii/specializări/acte personale 

 
 
 
 
 
Timișoara,       Conf. univ. dr. ing. Stanciu Sorin Mihai 
 
18.01.2015       ............................................................... 


