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EDUCAȚIE
• Mai, 2012 - absolvent a unui curs de managerierea proiectelor, recunoscut de Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
• Iulie, 2011 – Susținerea lucrării de doctorat "Studiul comunităţilor de diatomee epilitice din râul
Cerna" sub conducerea Prof. univ. dr. Leontin Ştefan Péterfi, în cadrul Facultății de Biologie-Geologie,
Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, urmată de acordarea titlului de doctor.
• 1999 - 2011, studii doctorale în cadrul Facultății de Biologie-Geologie, Universitatea ”BabeşBolyai” Cluj-Napoca, ramura de ştiinţă Biologie, specializarea Botanică, domeniul fundamental
Biologia apelor, cu tema "Studiul comunităţilor de diatomee epilitice din râul Cerna" sub conducerea
Prof. univ. dr. Leontin Ştefan Péterfi
• Lucrarea de dizertație susținută în sesiunea iunie, 1997 cu titlul "Diversitatea floristică şi
fitosociologică de la Scăriţa-Belioara (Judeţul Alba)", coordonatori Prof. univ. dr. Vasile Cristea şi
Cercet. princip. I dr. Gheorghe Coldea, urmată de acordarea diplomei de studii aprofundate și a
titlului de magister/master în profilul Biologie, specializarea Biocenologie.
• 1996 – 1997, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie-Geologie, Studii
aprofundate în specializarea Biocenologie.
• Examenul de licenţă și lucrarea de licență cu titlul "Flora şi vegetaţia ierboasă din
împrejurimile localităţii Cenad", coordonator lector dr. Ladislau Schrött susținute în sesiunea iunie,
1996, la Universitatea de Vest din Timişoara, urmate de acordarea diplomei de licență.
• 1991 - 1996, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara,
Specializarea Biologie.
• Bacalaureatul susţinut la Liceul Silvic din Timişoara, în sesiunea iunie, 1991, urmat de
acordarea diplomei de bacalaureat.
• 1987 - 1991, Liceul Silvic din Timişoara

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
PROFESIA
Biolog, Cadru didactic

TITLURI ŞTIINŢIFICE
Doctor în Biologie
Master în Biocenologie
Licențiat în Biologie

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE LINGVISTICE ȘI TEHNICE
Engleza (citit, scris bine, vorbit satisfăcător)
Utilizarea computerului: Windows (pachetul Microsoft, Adobe Photoshop), Past, Quick Photo
Micro 2.3 și a perifericelor acestuia
Utilizarea microscopului optic: Olympus BX51
Utilizarea aparaturii foto: Olympus E330, Nikon P500, Canon A630
Permis de conducere: categoriile A și B

DOMENII DE COMPETENȚĂ
Botanică – taxonomia, biologia corologia și ecologia diferitelor specii de plante;
Fitosociologie – cenotaxonomia, corologia și ecologia diferitelor cenoze vegetale;
Identificarea, descrierea, cartarea, estimarea stării de conservare a habitatelor;
Studii de biodiversitate și impact antropic asupra plantelor și habitatelor;
Studii floristice și de caracterizare a comunităților de diatomee;
Utilizarea diatomeelor în caracterizarea habitatelor acvatice și evaluarea calității apei

LOCURI DE MUNCĂ
 2012 – prezent - lector universitar (cursuri și lucrări practice la disciplinele Sistematica
talofitelor, Sistematica cormofitelor, Fitosociologie şi vegetaţia României, Biogeografie, Practică de
specialitate)
 2010 – 2012 – asistent universitar (cursuri și lucrări practice la disciplinele Sistematica
talofitelor, Sistematica cormofitelor, Fitosociologie şi vegetaţia României, Biogeografie, Practică de
specialitate)
 2004 – 2010 – lector universitar (cursuri și lucrări practice la disciplinele Sistematica talofitelor,
Sistematica cormofitelor, Fitosociologie şi vegetaţia României, Biogeografie, Practică de specialitate)
 2000-2004 – asistent universitar (lucrări practice la disciplinele Botanică sistematică,
Fitocenologie şi vegetaţia României, Practică de specialitate, Biogeografie, Tehnici de colectare şi
preparare a materialului didactic, precum și Botanică generală, în cadrul catedrei de Botanică a
U.S.A.M.V.B. Timişoara)
 1997-2000 – preparator (lucrări practice la disciplinele Botanică sistematică, Fitocenologie şi
vegetaţia României, Anatomia şi morfologia plantelor, Practică de specialitate)

REALIZĂRI PROFESIONALE
PUBLICAȚII
Cărţi şi capitole de carte publicate: 1
Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din fluxul științific internațional: 18
Publicații în extenso, apărute în lucrări ale unor conferințe internaționale de specialitate: 5
Lucrări științifice publicate în reviste din fluxul științific național: 9
Lucrări publicate în rezumat: 6
Comunicări în cadrul unor conferințe de specialitate internaționale sau naționale: 9
Postere în cadrul unor conferințe de specialitate internaționale sau naționale: 8

PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN CALITATE DE RESPONSABIL
 Contract cu I.C.A.S. Timișoara privind caracterizarea florei și a vegetației sitului Natura 2000
ROSCI0042 Codru Moma, în vederea declarării lui ca Parc Natural, 2009

 Contract de cercetare ştiinţifică şi cercetare nr. 24/17.05.2010, cu Asociaţia Around Live, având
ca obiect serviciul de consultanţă pentru studiul biodiversităţii unor specii de plante cormofite și a
unor fungi din situl Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureşului Inferior, 2010-2011

ÎN CALITATE DE MEMBRU AL ECHIPEI DE CERCETARE
 contractul nr. 63/1999 cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare, cu tema:
Studiul proceselor morfodinamice actuale din zona alpină a Carpaţilor Meridionali, din perspectiva
gestiunii durabile a zonelor montane. Director de proiect: Prof. univ. dr.Urdea Petru;
 grantul Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare – 2002; tema: Analiza calitativă şi
cantitativă a asocierilor eratice hiemale de passeriforme din pădurile de Quercus pedunculatus în
vestul României. Director de grant: Conf. univ. dr. Dan Stănescu;
 grantul tip A – CNCSIS 33 475 – 2003 - 2005; tema: Riscurile naturale şi tehnogene în partea de
SV a României; Impactul asupra calităţii terenurilor agricole şi silvice. Director grant: Prof. dr.
Gheorghe Ianoş;
 contractul de cercetare nr. 5461/25. 03. 2004 cu Primăria Timişoara; tema: Studiul habitatelor
şi a lanţurilor trofice în cadrul procesului de urbanizare; protejarea lor. Director de proiect: lect. dr.
Nicolae Diminescu;
 proiect transfrontalier 464 IPA România-Republica Sârbă, 2010-2011, cu tema: „Rețea
transfrontalieră pentru instruire și cercetare avansată pentru protecția mediului” – acronim ROS-NET.
Director de proiect: prof. univ. dr. Vasile Ostafe.
 proiect transfrontalier HURO/0901/128/1.3.4. România-Ungaria, 2011-2012, cu tema:
„Biodiversitatea și protecția naturii – o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două orașe
înfrățite” – acronim BIOTOWNS, specialist floră și vegetație și responsabil științific a echipei de
specialiști. Lider de proiect: Autoguvernarea Orașului Szeged, partener de proiect: Primăria
Municipiului Timișoara.

APARTENENŢA LA SOCIETĂŢI SAU CONSILII ŞTIINŢIFICE:
• Membru în consiliul științific al Parcului național Semenic – Cheile Carașului –din anul 2012
• Societatea Română de Biologie Celulară (SRBC) – 2000 - 2011
• Asociația de Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest a României (ACMV) – 2000 – 2010

ALTE ACTIVITĂȚI
• Coordonarea de lucrări de licenţă: 41
• Coordonarea de disertaţii: 1
• Coordonarea de lucrări metodico – ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în
învăţământ: 10

