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Informaţii personale  

Nume / Prenume Şumălan Renata Maria 

Adresă(e) Cerneteaz,str Bujorilor,15, Timis, România  

Telefon(oane)  Mobil: +40723/346537 

Fax(uri)  

E-mail(uri) renatasumalan@usab-tm.ro, srenata-maria@yahoo.com, 4soilmicrobiology@gmail.com 
 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 20.07. 1967 
  

Sex F 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2006-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar  
Microbiologie, Biologia si microbiologia solului si a apei, Securitatea microbiologica a produselor 
horticole primare 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predare cursuri şi  lucrări practice, îndrumare în elaborarea lucrărilor de diplomă şi a  activităţii de 
cercetare.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (U.S.A.M.V.B.) Timişoara, 
Facultatea de Horticultură, Calea Aradului, nr.119, 300645 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic la disciplina Biologia şi microbiologia solului. Microbiologie 

Perioada martie 2002-iulie2006 

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri şi  lucrări practice, îndrumare în elaborarea lucrărilor de diplomă şi a  activităţii de 
cercetare 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara - Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, C Aradului 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic la disciplina Biologia şi microbiologia solului şi Microbiologie 

Perioada Sept 1995-februarie2002 

Funcţia sau postul ocupat Asistent 

Activităţi şi responsabilităţi principale predare şi îndrumare lucrări practice, practică agricolă şi de specialitate, desfăşurare activitate de 
cercetare 

Numele şi adresa angajatorului U.S.A.M.V.B. Timişoara - Facultatea de Horticultură 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic disciplina: Microbiologie, Microbiologia mediului, Biologia solului 

Perioada 1992-1995 

Funcţia sau postul ocupat Preparator 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare lucrări practice, practică agricolă, activitate de pregătire material didactic pentru lucrările 
practice  Institutul Agronomic Timişoara 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Horticultură, C Aradului 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic, îndrumare lucrări practice, practică agricolă, activitate de pregătire material didactic pentru 
lucrările practice 
 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 24-30 ianuarie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Perfectionare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene ( certificat F 0103415) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC LECTOFORM CONSULTING SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii superioare 

Perioada 23.11-3.12.2010 

Calificarea / diploma obţinută Specializare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formator de formatori (certificat G 00106886) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia PROFORMARE 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii superioare 

Perioada 6 –10 aprilie 2009  

Calificarea / diploma obţinută Auditor în domeniul calităii, seria E, nr 0237338 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializare  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C.SRAC SERVICII GRUP SA SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii superioare 

Perioada Oct 2005 – Iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat biologie, diploma A/0146482 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Agricultură , specializarea BIOLOGIE 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licenţa 

Perioada 1995-2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Horticultură, diploma Seria C, Nr. 0009096 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tema: Cercetări privind rolul proceselor de mineralizare, nitrificare, denitrificare în circulaţia 

azotului din sol 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMVB Timişoara - Facultatea de Horticultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

Perioada Sept 1987-iunie 1992 

Calificarea / diploma obţinută Inginer agronom diploma: seria J  29844 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii  agronomice, specializarea Chimizarea şi protecţia plantelor şi mediului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Agronomic Timişoara - Facultatea de Agricultură 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii superioare 

Perioada 1981 – 1985 

Calificarea / diploma obţinută tehnician agronom 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea agronomie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul agroindustrial Lipova, jud Arad 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii liceale cu bacalaureat  
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

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 

engleza  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

germana  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Comunicativă şi sociabilă, abilităţi inter-relaţionare. Membru în asociaţii profesionale naţionale şi 
internaţionale :Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului; Asociaţia de Cercetare 
Multidisciplinară pentru Zona de Vest a României (ACMV) afiliata Internaţional Union of Soil Sciences 
(IUSS).  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Perseverentă în organizarea activităii de cercetare pentru îndeplinirea obiectivelor de cercetare, 
întocmirea rapoartelor de cercetare şi valorificarea ulterioară a rezultatelor cercetării prin participarea la 
simpozioane si manifestări ştiinţifice naţionale si internaţionale.  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilitate în manipularea aparatelor si echipamentelor de laborator cu respectarea riguroasă a 
normelor de lucru impuse de specificul activităţii în domeniul microbiologic 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunosţinte  bune de operare Microsoft office ( Word, Excel, Power Point) Internet, Adobe 

Alte competenţe şi aptitudini - membra în Registrul National al Evaluatorilor ARACIS  pe domeniul Horticultura; 
- Expert evaluator CNCSIS, www.experti-cdi.ro ; 
- Membra Societatea Romana de Microbiologie 
- Membra Societatea Romana a Horticultorilor filiala  DALIA 
- Membru ACMV filiala Timisoara 

  

Permis(e) de conducere Categoria B din 1991 
  

Informaţii suplimentare Membru fondator al Centrului de Consultanţă si Cooperare Rurală Euroregională (CC&EU) si a 
Centrului Euroregional de Cercetări în Bioresurse de origine vegetală (BIOEN) 

  

         Conf.dr. Renata Maria Sumalan   
 
 

Timisoara, 2.09.2016 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://www.experti-cdi.ro/

