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Informaţii personale  

Nume / Prenume CIULCA ION SORIN 

Adresă(e) Str. Orşova, nr. 30, 300365, Timisoara, Timis, Romania 

Telefon(oane) +40256277217 Mobil:  

Fax(uri) +40256277263 

E-mail(uri) c_i_sorin@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 01.07.1969 

Sex masculin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2007-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice, predare cursuri Tehnică experimentală, Genetică cantitativă, 
Conservarea resurselor genetice, Biostatistică, cercetare ştiinţifică, conducere de 
doctorat din anul 2007. 
Membru în comisiile de licenţă şi disertaţie pentru specializarea Inginerie Genetică 
şi respectiv în Consiliul profesoral al Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură (2008-
2012).Membru in Senatul universităţii (2012-2016), preşedintele comisiei de 
cercetare ştiinţifică a Senatului universităţii (2012-2016). Expert evaluator CNCSIS 
şi CEEX. 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Calea Aradului, 119, 300645, Timişoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Didactic 

Perioada 2003-2007 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice, predare cursuri Tehnică experimentală, Genetică cantitativă, 
Biostatistică, cercetare ştiinţifică. 
Membru în comisiile de licenţă şi disertaţie pentru specializarea Inginerie Genetică. 
Expert evaluator CNCSIS. 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Calea Aradului, 119, 300645, Timişoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Didactic 

Perioada 1998-2003 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice, predare cursuri îndrumare lucrări practice, Tehnică 
experimentală, Genetică cantitativă, Biostatistică, cercetare ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Calea Aradului, 119, 300645, Timişoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Didactic 

Perioada 1996-1998 



Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice, îndrumare lucrări practice, Tehnică experimentală, Ameliorarea 
plantelor, Biostatistică, cercetare ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Calea Aradului, 119, 300645, Timişoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Didactic 

Perioada 1993-1996 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice, îndrumare lucrări practice, Tehnică experimentală, Ameliorarea 
plantelor, cercetare ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Calea Aradului, 119, 300645, Timişoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Didactic 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 1983-1987 

Calificarea / diploma obţinută Silvicultor/ Diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Silvic Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Liceu 

Perioada 1988-1993 

Calificarea / diploma obţinută Inginer agronom/ Diplomă de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Agricultură 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Instituţie de învăţământ superior 

Perioada 1995-2000 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe agricole/ Diplomă de doctorat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Horticultură 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii postuniversitare de doctorat 

Perioada 06.1996, 06.1998 

Calificarea / diploma obţinută Specializare în Agricultură durabilă, Certificat de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Hohenheim, Germania 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Pregatire post-universitară 

Perioada 03.-06. 2003 

Calificarea / diploma obţinută Specializare în domeniul Experienţelor agricole şi biostatisticii /  
Certificat de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ETH Zurich , Institute of Plant Science,  Elvetia 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Pregatire post-universitară 

  

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 engleză  C
1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B
1 

Utilizator 
independent 

Limba germană  C
1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B
1 

Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă; Capacitate bună de comunicare. Capacitate de adaptare la un 
mediu multicultural dobândită pe parcursul diferitelor stagii efectuate în străinătate 
(Germania, Elvetia) şi a proiectelor de cooperare transfrontalieră Romania-Ungaria. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Conducător de doctorat, domeniul horticultură. Coordonarea activităţii de cercetare 
studenţească, coordonarea întocmirii proiecte de diplomă şi dizertaţie,  proiecte de 
cercetare ştiinţifică, etc 

Competenţe şi aptitudini tehnice Deservire echipamente pentru analize şi determinări în procesul de ameliorarea 
plantelor. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare PC, Word, Excel, Power Point, Internet, programe de prelucrare statistică: 
Statistica, Gen stat, SAS, SPSS,  Statgraphics etc. 

Permis(e) de conducere categoriile B; C. 

Informaţii suplimentare -Publicarea a 3 cursuri şi îndrumătoare pentru studenţi şi 3 cărţi în domeniul tehnicii 
experimentale şi geneticii cantitative. 
-Activitatea de cercetare concretizată prin participarea  în calitate de director sau 
membru la realizarea a 22 proiecte de cercetare naţionale (4 director proiect)  şi 7 
internaţionale.  
-Publicarea a 195 lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate, din care: 7 lucrări ISI cu 
factor de impact; 6 lucrări indexate ISI; 98 indexate BDI. 
- Membru în asociaţii profesionale:  Societatea Română de Horticultură;  Eucarpia; 
International Society for Horticultural Sciences. 
-Premii, medalii: 4 internaţionale, 10 naţionale;  Brevete de invenţie: 1. 

Anexe  

 
 
 
 
 
 
                                 

                                                                                        Prof.univ.dr. SORIN CIULCA 
 
                  
 
 
 
 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

