
  
 

  

 

Curriculum 
vitae  

Europass  

                                                                                                                                    

 
  

Informaţii 
personale 

 

Nume / Prenume Torcea Leonard Ionel 

Adresă(e) Timişoara, Str. Bucovinei nr.26A, et. 2, ap 6, jud. Timiş, România 

Telefon(oane)  Mobil: 0722 907 980 

Fax(uri)  

E-mail(uri) leonardtorcea@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română  
  

Data naşterii 19.12.1971 
  

Sex M 
  

Locul de muncă 
vizat / Domeniul 

ocupaţional 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
(U.S.A.M.V.B.) Timişoara 
Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, Calea Aradului Nr. 119, Cod. 
300645 
Doctorand 

  

Experienţa 
profesională 

 

Perioada  

Funcţia sau postul 
ocupat 

 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 

  



 
Educaţie şi 

formare 

 

  

Perioada 2009-2010 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Master Managementul Trazabilitatii si Control de calitate in produse agroalimentare de 
origine vegetala 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Facultatea de Agricultura, Badajoz, Spania 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 1996 - 2001 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Inginer agronom 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Institutul Agronomic Timişoara, Facultatea de Agricultură 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

- 
- 

Perioada 1986 - 1990 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Tehnician silvic – diplomă  bacalaoreat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Liceul Silvic Timisoara, jud. Timiş  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 1981 - 1986 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Studii gimnaziale 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Scoala generală nr.24, timisoara, jud. Timiş 



Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 1977 – 1981 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Studii primare 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Scoala generală nr.24, Timisoara, jud. Timiş 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

- 

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 

Spaniola   Da   Da   Da  Da  Da  

Engleza   Da  Da  Da  Da  Da 

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

  

Competenţe şi 
abilităţi sociale 

Sociabil, comunicativ,  capacitate de adaptare sporită, capacitate de asimilare de noi 
informaţii şi abilităţi  

  

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

Spirit organizatoric, punctualitate, lucru în echipă, spirit de evaluare şi îmbunătăţire, 
capacitate de autoperfecţionare-autodidactic 

  

Competenţe şi 
aptitudini tehnice 

Cunoştinţe cu privire la recunoaşterea speciilor de buruieni din culturile agricole şi metode 
de combatere. 
Cunoştinţe practice cu privire la tipurile de conducere şi tăiere la viţa de vie. 
Tehnologii de amenajare şi întreţinere a spaţiilor gazonate. 

  

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

Utilizare PC – MS-DOS, NORTON COMMANDER, MS WINDOWS, MS WORD, EXCEL, 
POWER POINT 

  

Competenţe şi 
aptitudini artistice 

- 

  

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


Alte competenţe şi 
aptitudini 

- 

  

Permis(e) de 
conducere 

B 

  

Informaţii 
suplimentare 

 

  

 

 

Timişoara, la                                                                          Ing. Torcea Leonard Ionel 

 

20.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


