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Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ADAMOV TABITA CORNELIA 

Adresă(e) Calea Aradului, nr.119, Timișoara, jud. Timiș 

Telefon(oane) 0256277439   

Fax(uri) 0040256277031 

E-mail(uri) tabitaadamov2003@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Formator  

  

Experienţa profesională 14 
  

Perioada 2011 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  - susținerea cursurilor de Economie rurală, Economia turismului, Economie generală, Ecoeconomie, 
Sisteme de agricultură durabilă, Monitoring-ul dezvoltării rurale durabile, Tehnici și mijloace de agrement, 
Relația turism-mediu; 
 - seminarizarea lucrărilor la disciplinele: Economie rurală, Economie generală, Economia mediului, 
Ecoeconomie, Economie regională și locală, Economia turismului, Economia producției, Tehnici și 
mijloace de agrement, Relația turism-mediu, la învăţământul de zi şi la distanţă; 
  - îndrumarea studenţilor de la învăţământ de zi şi la distanţă în vederea elaborării lucrărilor de diplomă; 
  - participarea în comisii de admitere şi susţinere a examenelor de finalizare a studiilor; 
 - activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara – Facultatea de 
Management Agricol, Calea Aradului, nr. 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice la forma de învăţământ zi şi la distanţă, activităţi de cercetare 
  

Perioada Martie 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan responsabil cu Activitatea de Cercetare și Probleme Sociale 

Activităţi şi responsabilităţi principale - activitatea de cercetare 
- activități sociale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara – Facultatea de 
Management Agricol, Calea Aradului, nr. 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice la forma de învăţământ zi şi la distanţă, activităţi de cercetare 
  

Perioada Septembrie 2014 – august 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert formator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea de cursuri în cadrul proiectului ֦Formare profesională pentru fermierii care dețin ferme de 
semi-subzistență în Regiunea Vestˮ 

Numele şi adresa angajatorului SC ROMAIR CONSULTING SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Training și formare 
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Perioada 21-27 aprilie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Lector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea de cursuri în cadrul programului ERASMUS  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Szeged, Facultatea de Agricultură, Hodmezovasarhely, Ungaria 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie și cercetare 
  

Perioada 23 – 30 noiembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea de cursuri în cadrul programului ERASMUS  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Onsekiz Mart Canakkale, Facultatea de Turism, Turcia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie și cercetare 
  

Perioada 20-24 februarie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Lector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea de cursuri în cadrul programului ERASMUS  

Numele şi adresa angajatorului Universitaea din Szeged, Facultatea de Agricultură, Hodmezovasarhely, Ungaria 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie și cercetare 
  

Perioada 2007 – 2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  - seminarizarea cursurilor de Economie rurală, Economie agroturistică, Economia mediului, 
Ecoeconomie, Sisteme de agricultură; 

   - menţinerea contactului permanent cu studenţii; 

- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara – Facultatea de 
Management Agricol, Calea Aradului, nr. 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități didactice, activități de cercetare 
  

Perioada 2003 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvență 

Activităţi şi responsabilităţi principale  - seminarizarea cursurilor de Economie rurală, Economie agrară 

- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara – Facultatea de 
Management Agricol, Calea Aradului, nr. 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități didactice, activități de cercetare 
  

Educaţie şi formare  
 

Perioada 2012 - 2014 

Calificarea / diploma obţinută Master -  specializarea Management în alimentație publică și agroturism 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul afacerilor în turism și alimentație publică, Tehnici de negociere și promovare în turism, 
Managementul proiectelor în turism și alimentație publică, Economia turismului, Economia serviciilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, Facultatea de 
Management Agricol, Calea Aradului, nr. 119 

  

Perioada Iulie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire Programul de formare în Didactica Specialității Disciplinelor Tehnice  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Didactica specialității 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica București, Proiect POSDRU: „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de 
formare continuă a didacticienilor din învățământul superior" 
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Perioada Ianuarie-februarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire curs Competențe cheie comune mai multor ocupații, competențe 
antreprenoriale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Plan de afaceri, comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timișoara - Proiect POSDRU: Reconstrucția statutului femeii: de la 
discriminare la dezvoltare profesională și egalitate de șanse 

  

Perioada 2003-2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Agronomie / Diplomă de Doctor, Seria H, nr. 0008683 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing agrar și agroalimentar, Management, economie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Calea Aradului, nr. 119 
– Facultatea de Management Agricol 

  

Perioada 22- 26 februarie 2010 Timișoara, 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, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Farm Planning (Planificarea unității) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 

  

Perioada 30.11.2009-14.12.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Auditor în domeniul calității 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare 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, întocmirea raportului de audit, planificarea activităţii de audit 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. EURODIDACTICA S.R.L 
 

  

Perioada 30.11.2009-11.12.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Manager de proiect - Seria G, Nr.00036788 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificarea proiectului, analiza riscului proiectului, implementarea proiectului, evaluarea proiectului, 
managementul resurselor umane, management financiar, realizarea şi coordonarea unui proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. EURODIDACTICA S.R.L 
 

  

Perioada 16-20 noiembrie 2009 București, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Project Planning (Planificarea Proiectului) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 
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Perioada 01.10.2009-07.10.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Mentor - Seria G, Nr.00036778 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare interactivă, comunicare mentor-student/stagiar, menţinerea echilibrului în cadrul grupului 
de lucru, dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor, îndrumarea observării de către 
student/stagiar 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 02.09.2009-08.09.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Formator/ Seria G, Nr.00036766 

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 2-5 iunie 2009 Bran, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Farm Business Planning using Linear Programming (Planificarea unității folosind programarea liniară) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 

  

Perioada 18-22 mai 2009 Timișoara, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Agrarian Policy (Politici agricole) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 

  

Perioada 23-27 februarie 2009 Vatra Dornei, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Farm Planning II (Planificarea unității II) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 

  

Perioada 2-6 decembrie 2008 Bran, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Farm Planning I (Planificarea unității I) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 

  

Perioada 27-31 octombrie 2008 Cluj-Napoca, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Production Economics II (Economia producției II) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 
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Perioada 8-12 septembrie 2008 Timișoara, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Business Management II (Managementul afacerii II) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 

  

Perioada 9-13 iunie 2008 București, România 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Business Management I & Production Economics I (Managementul afacerii I& Economia producției I) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, FachhochschuleTriesdorf, Germany 

  

Perioada 2004 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Economist licențiat / Diplomă Seria A1, nr.0233740 (nr.240/28.08.2009) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economia întreprinderii, Marketing general, Marketing turistic, Marketingul serviciilor, Cercetări de 
marketing, Comportamentul consumatorului, Tehnici de negociere, Management general, 
Managementul resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tibiscus, Timișoara, Facultatea de Științe Economice 

  

Perioada 2003-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master / Diplomă Seria A, nr. 0012039 (nr. 764/418 / 06.09.2009) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul dezvoltării rurale durabile și alinierea la standardele europene 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, Facultatea de 
Management Agricol, Calea Aradului, nr. 119 

  

Perioada 1998-2003 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat / Diplomă Seria D, nr. 0020671 (nr. 170/418/20.06.2007) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Inginerie Economică în Agricultură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, Calea Aradului, 
Facultatea de Management Agricol nr. 119 

  

Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat, Seria P, nr. 0228826 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică - Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic, Gătaia 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) Română  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Franceză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

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

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale Capacități de comunicare, flexibilitate în muncă, spirit de echipă, solidaritate, spontaneitate, calități 
dobândite pe parcursul activității didactice și de cercetare desfășurate până în prezent 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- organizare – implicarea în organizarea diverselor manifestări științifice întreprinse de Facultatea de 
Management Agricol  
 - 2004 – prezent îndrumător (decan) de an la specializările Inginerie economică în agricultură și 
Inginerie și management în alimentație publică și agroturism 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  - cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului: OFFICE XP ; WINDOWS XP – Word, Power Point, 
Excel; INTERNET BROWSER , diverse programe (Nero, AcrobatReader) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Capacități de organizare și coordonare a activităților studenților, sunt decan de an la forma de 
învățământ ID 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Activitatea publicistică: 

- coautor la 2 cărţi (suport curs) și un caiet de seminar publicate în edituri recunoscute CNCSIS; 

- 125 lucrări ştiinţifice, publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, în domeniile: economie 

agrară și economie agroturistică. 

 
  Contracte de cercetare 
 - 15 proiecte de cercetare, din care 3 director de proiect şi 12 membru în echipă: 
 

 Apartenenţa la asociaţii profesionale: 

• Agricultural Economics Society (Marea Britanie) 

• Asociaţia Generale a Economiştilor din România (AGER) 

• Asociaţia Generale a Inginerilor din România (AGIR) 

• Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară din România (SIRAR) 

• Asociaţia Cercetătorilor Multidisciplinari din Zona de Vest a României (ACMV) 

• Societatea Română de Horticultură 

• Centrul de Excelenţă „Dezvoltarea Rurală Durabilă a României” 

• Centrul de Studii Europene pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Durabilă 

 
 
 
 

Data,                                                                                                                                                                       Semnătura, 
     02.10.2017                                                                                                                                           Ș.l. dr.ing.ec. Tabita Cornelia Adamov 

 


