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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Brad Ioan  

Adresă(e) 25, Samuil-Micu, 300125, Timişoara, România  

Telefon(oane) +40256-277279 Mobil: +40745-627070 

Fax - 

E-mail i_brad_tm@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 31.05.1967 
  

Sex Masculin  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol 

  

Experienţa profesională 18 ani 
  

Perioada 15.02.2016 – până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

- susţinerea de cursuri la disciplinele: Managementul producţiei, , Managementul fermelor 
agroturistice, Planificarea activităţiilor în exploataţiile agricole, Plan de afaceri 
- îndrumarea studenţilor şi masteranzilor în vederea întocmirii lucrărilor de diplomă şi disertaţie; 
- participarea în calitate de membru şi preşedinte în comisii de admitere, licenţă, distertaţie, doctorat şi 
promovare a cadrelor didactice 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniul de competenţă 
- colaborare de specialitate cu mediul de afaceri 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 

Perioada 01.09.2007 -14.02.2016 

Funcţia sau postul ocupat conferenţiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

- susţinerea de cursuri şi seminarii, la disciplinele: Management şi Marketing, Managementul fermelor 
agroturistice, Managementul proiectului, Metode de planificare, Plan de afaceri 
- îndrumarea studenţilor şi masteranzilor în vederea întocmirii lucrărilor de diplomă şi disertaţie 
- participarea în calitate de membru şi preşedinte în comisii de admitere, licenţă, distertaţie, doctorat şi 
promovare a cadrelor didactice 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniul de competenţă 
- consultanţă de specialitate pentru parteneri şi/sau firme din mediul de afaceri 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
  

Perioada 13-19 ianuarie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Trainer 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Susţinerea de prelegeri în domeniul managementului agrar – curs desfăşurat în cadrul programului 
ERASMUS 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Agricultură Bingen, Germania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
  

Perioada 01.03.2003 – 31.08.2007 
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Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

- susţinerea de cursuri şi seminarii, la disciplinele: Managementul exploataţiilor agricole, 
Managementul resurselor umane, Management şi Marketing 
- participarea în calitate de membru comisii de admitere, licenţă şi promovare a cadrelor didactice 
- îndrumarea studenţilor în vederea întocmirii lucrărilor de diplomă 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
  

Perioada 01.03.2001 -  01.03.2003 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

- susţinerea seminariilor, la disciplinele: Managemetul exploataţiilor agricole, Managementul resurselor 
umane 
- îndrumarea studenţilor în calitate de decan de an; 

- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă. 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
  

Perioada 01.03.1999 – 01.03.2001 

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

-  susţinerea de seminarii, la disciplina Managemetul exploataţiilor agricole; 
- îndrumarea studenţilor în calitate de decan de an; 

- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă. 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 22-24 Martie 2010 Bucureşti, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

e-Learning platform MOODLE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 

  

Perioada 8-12 martie 2010 Bran, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cooperations in agriculture 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 

  

Perioada 22- 26 februarie 2010 Timişoara, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Quality management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 

  

Perioada 8-12 februarie 2010 Vatra Dornei, Romania 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Farm Planning 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 

  

Perioada 30.11.2009-11.12.2009 
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Calificarea / diploma obţinută 
Manager de proiect 
Certificat de absolvire: seria G Nr. 00036789 (nota 10) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificarea proiectului, Analiza riscului proiectului, Implementarea proiectului, Managementul 
resurselor umane, Management financiar, Relizarea şi coordonarea unui proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. EURODIDACTICA S.R.L 

  

Perioada 16-20 noiembrie 2009 Bucureşti, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Project Planning 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 

  

Perioada 01.10.2009-07.10.2009 

Calificarea / diploma obţinută 
Mentor 
Certificat de absolvire seria G Nr. 00036780 (nota 10) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicarea interactivă, Comunicarea mentor-student/stagiar, Menţinerea echilibrului în cadrul 
grupului de lucru, Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor, Îndrumarea observării de către 
stagiar/student a procesului de predare-învăţare, Îndrumarea studenţilor în alcătuirea proiectului 
didactic, Evaluarea performanţelor studenţilor/stagiarilor, Organizarea activităţii de practică/stagiatură, 
Planificarea activităţii de practică a studenţilor/stagiarilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. EURODIDACTICA S.R.L 

  

Perioada 7-12 septembrie 2009 Triesdorf, Germania 

  

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Farm management, - analysis and - planning 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 

  

Perioada 02.09.2009-08.09.2009 

Calificarea / diploma obţinută 
Formator 
Certificat de absolvire seria G Nr. 00036768 (nota 10) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, Efectuarea formării, Evaluarea cursanţilor, Revizuirea şi promovarea programului 
de formare, Proiectarea programelor de formare, Organizarea programelor şi a stagiilor de formare, 
Marketing-ul formării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. EURODIDACTICA S.R.L 

  

Perioada 6-10 iulie 2009 Triesdorf, Germania 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Agricultural Management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 

  

Perioada 6-10 Aprilie 2009 Timişoara 

Calificarea / diploma obţinută 
  Auditor în domeniul calităţii 

Certificat de absolvire: seria E Nr. 0237313 (11 aprilie 2009 media 925) 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Comunicarea specifică activităţii de audit 
- Munca în echipa de audit 
- Pregătirea perfecţionării profesionale 
- Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii 
- Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit 
- Conducerea auditului 
- Examinarea documentelor specifice activităţii de audit şi întocmirea raportului de examinare 
- Întocmirea documentelor specifice activităţii de audit 
- Planificarea activităţii de audit 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 SC Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii SA 
  

  

Perioada 2-6 decembrie 2008 Bran, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Farm Planning 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 

  

Perioada 2004 - 2007 

Calificarea / diploma obţinută Economist licenţiat/Diplomă licenţă Seria A1 Nr. 0128922 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economia întreprinderii, Economia serviciilor, Economia turismului, Analiză economico-financiară, 
Management în servicii, MRU, Marketingul serviciilor, Cercetări de marketing, Proiecte economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Mihai Eminescu”, Timişoara Facultatea de Management Turistic, Hotelier şi Comercial 

  

Perioada 1999 -  2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în agronomie/Diplomă de Doctor în Agronomie, Seria E, Nr. 0003402 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management şi Marketing în Agricultură – Ferma privat-familială germană – un model pentru 
dezvoltarea fermelor din România 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  USAMVB Timişoara – Facultatea de Management Agricol 

 
  

Perioada 15.07-14.10.2001 

Calificarea / diploma obţinută Bestätigung (Certificare) – Ausbildung (modul de pregătire profesională de specialitate) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizarea sistemelor informatice în consultanţa agricolă    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universität Hohenheim, Institut für Landwirtschtaftliche Betriebslehre (410B), Germania 

  

Perioada 25.06-19.09. 2000 

Calificarea / diploma obţinută Bestätigung (Certificare) – Ausbildung (modul de pregătire profesională de specialitate) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Landwirtschtaftliches Beratungswesen (Consultanţă în agricultură), Landwirtschtaftliche Bertribslehre 
(Managementul exploataţiilor agricole) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universität Hohenheim, Institut für Landwirtschtaftliche Betriebslehre (410B), Germania 

  

Perioada 1997 - 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Studii Aprofundate Seria D Nr. 0014722 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management şi gestiune în agricultură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  USAMVB Timişoara – Facultatea de Management Agricol 

 
  

Perioada 1992- 1997 

Calificarea / diploma obţinută Inginer, specializarea Agricultură/Diplomă de licenţă, Seria P nr. 0094314 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Botanică, Fiziologie, Entomologie, Fitotehnie, Agrotehnică  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 USAMVB Timişoara – Facultatea de Agricultură 

 

  

Perioada 1982- 1986 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă deBacalaureat, Seria E nr. 180077 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Îmbunătăţiri funciare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Agroindustrial, Timişoara 

 
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 

Limba germană   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba engleză   B1  B1  B1  B1  B1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale 
- spirit de echipă: dobândit pe parcursul a peste 17 ani de activitate alături de cadrele didactice ale 
universităţii; 

- comunicativ şi sociabil 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- martie 2008 – martie 2012 prodecan al Facultăţii de Management Agricol; 

- 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 membru în colectivul de redacţie al volumului Lucrări Ştiinţifice. 
Management agricol al Simpozionului ştiinţific internaţional Managementul dezvoltării rurale durabile; 

- coordonez şi organizez activitatea didactică a lucrărilor practice şi cursurilor din cadrul disciplinelor de 
Managementul fermelor agroturistice, Proiecte economice, Managementul proiectelor, Metode de 
planificare; 

- coordonez şi organizez deplasarea studenţiilor la diferite stagii de pregătire profesională din străinătate; 

- îndrumător lucrări licenţă şi disertaţie 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice 
- utilizare de echipamente multi-media; 
- implementarea sistemului de asigurare a calităţii în învăţământul superior. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  - o bună stăpânire a instrumentelor  Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)  

  - cunoştinţe elementare Adobe Acrobat, Internet 
  

Alte competenţe şi aptitudini 
- 2008 – responsabil cu implementarea programului de master internaţional „Administrarea Afacerilor 
Agricole” în colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Aplicate Weihenstephan, Facultatea de Agricultură 
Triesdorf, Germania 

  

Permis(e) de conducere Categoria B  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Experienţa în activitatea de 
cercetare 

Director proiect cercetare/consultanță 

 Perfecționarea marketingului operațional prin activități manageriale ale S.C. Belchim Crop 
Protection România S.R.L. în vederea eficientizării segmentării pieței produselor de protecția 
plantelor, beneficiar: S.C. Belchim Crop Protection România S.R.L., valoare: 10473,50 Euro, 
perioada: 2015-2017 

 Förderung der Aus-und Weiterbildung in Landwirtschaft und ländlicher Entwicklung in 
Rumänien, beneficiar: Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Eschborn, 
Germania, valoare totală proiect: 600.000 Euro, perioada: 2008-2010, 1 lucrare publicată, 
implementarea programului de master „Administrarea afacerilor agricole”, în cadrul Facultăţii de 
Management Agricol.  

 Impactul activităţii de management privind utilizarea factorilor de producţie în exploataţiile 
agricole, beneficiar: Stana Consult SRL Hăşmaş, valoare: 1.600 Ron, perioada: 2007, 1 lucrare 
publicată 

Membru în echipa proiectului: 

 Consultanţă de specialitate în vederea obţinerii şi valorificării compuşilor bioactivi din lavandă 
(Lavandula officinalis), beneficiar: S.C. Integral Com S.R.L., valoare: 10.515,2 Euro, perioada: 
2015-2017; 

 Analiza impactului implementarii Axei 4 Leader – Programul National de Dezvoltare Rurala 
2007-2014 – în Regiunea de dezvoltare Vest, beneficiar: S.C. Independent Advisers 
SRL,Buzău, valoare: 10390,31 Euro, perioada: 2014-2016 

 Promovarea serviciilor de echitație ale A.C.S. Morisena în țară și străinătate, beneficiar: A.C.S. 
Morisena, Cenad, valoare: 10.304 Euro, perioada: 2013-2016, 1 lucrare publicată 

 Efectuarea unor analiza de compoziţie chimică brută  a plantelor furajere şi realizarea de 
câmpuri experimentale, beneficiar: S.C. Eurofins Agroscience Service S.R.L., valoare: 11960 
Euro, perioada: 2013 

 Determinarea eficacităţii produsului DPX-QGU42100OD împotriva Pseudoperonospora la 
Hamei 2013, beneficiar: S.C. Eurofins Agroscience Service S.R.L., valoare: 4350 Euro, 
perioada: 2013 

 Research regarding the economical efficiency of using the herbicide pallas 75 WG in the cereal 
crops the western zone of Romania, beneficiar: Dow Agro Sciences  Export, S.A.S France, 
valoare: 10.000 Euro, perioada: 2009-2012 

 Managementul agroturismului şi turismului interetnic în Banat, beneficiar: CNCSIS, valoare: 
163.000 Ron, perioada: 2007-2008 

 Magementul agroturismului şi turismului interetnic în Banat, beneficiar: CNCSIS, valoare: 
163.000 Ron, perioada: 2007-2008 

 Fundamentarea tehnico-economică a tehnologiilor de producţie, determinarea costurilor, 
estimarea preţurilor de valorificare şi a gradului de rentabilitate la produsele agricole vegetale şi 
animale, beneficiar: Ministerul Agriculturii, valoare: 400.000 Ron, perioada: 2006-2010 

 Estimări privind costurile de producţie şi preţurile pe piaţa internă la principalele produsele 
cerealiere pentru anul 2008, beneficiar: Soc.agric. Furnica-Hangya Pecica, valoare: 1.500 
RON, perioada: 2007 

 Perfectionarea profesionala a fermierilor din cadrul exploatatiilor private in vederea eficientizarii 
productiei agricole, beneficiar: Banca Mondială, valoare: 45.000 USD, perioada: 1998-2001 

 Alinierea învăţământului postuniversitar românesc la standardele UE, beneficiar: beneficiar: 
TEMPUS, valoare 685.000 DM, perioada: 1997-1999 

 Managementul sistemelor sustenabile de agricultura bioecologică în zona rurala a Banatului, 
beneficiar: Banca Mondială, valoare: 80.000 USD, perioada: 1997-2000 
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Informaţii suplimentare 

  publicaţii: 7 cărţi de specialitate (2 singur autor şi 3 în colaborare), 2 suporturi de curs; 110 
lucrări ştiinţifice publicate la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale și în reviste 
de specialitate; 

 apartenenţa la organizaţii şi asociaţii profesionale: membru în 5 organizaţii (Asociaţia Generală 
a Inginerilor din România, Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinara din zona de Vest a 
României, Societatea Română a Horticultorilor – Filiala Dahlia Timiş, Societatea de Istorie şi 
Retrologie Agrară din România, Societatea Progresul Silvic – filiala Timişoara) 

 martie 2008 – martie 2012 prodecan al Facultăţii de Management Agricol; 

 membru în consiliul Facultăţiii de Management Agricol din anul 2004 până în prezent 

 membru în colective de redacţie şi/sau referent al unor reviste 

 martie 2016  - până în prezent, decan al Facultăţii de Management Agricol 
 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Data             Semnătura 
08.11.2016                  dr. ing. ec. Ioan Brad 


