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Informaţii personale  

Nume / Prenume  MARIAN Florin Marius  
Adresă(e)  Călan, str. Bradului bl. 10, ap. 23, jud.Hunedoara, România  

Telefon(oane)  0722239310, 0730591817 
Fax(uri)  0256/200296 

E-mail(uri)  m_florin81@yahoo.com 

  
Naţionalitate(-tăţi)  Romană 

   
Data naşterii  23 AUGUST 1981 

  
Sex  Masculin 

  
Experienţa profesională  

  
Perioada  Feb. 2009 – prezent   

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Am efectuat norma didactică aferentă şi am desfăşurat activităţi în domeniul proiectelor de 
cercetare de la disciplina Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara; Calea 
Aradului, nr.   119 Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Invăţământul universitar 

  
Perioada  Oct. 2008 – Feb. 2009 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent cercetător 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Am desfăşurat activităţi în domeniul proiectelor de cercetare de la disciplina Cultura 
pajiştilor şi a plantelor furajere 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara; Calea 
Aradului, nr.   119 Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare ştiinţifică 

  

                                                
Perioda     

  Oct. 2005 – Oct. 2008 

                   Funcţia sau postul ocupat  Doctorand cu frecvenţă 

        Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Am desfăşurat activităţi în domeniul proiectelor de cercetare de la disciplina Cultura 
pajiştilor şi a plantelor furajere 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Invăţământul universitar 
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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  1 SATISFĂCĂTOR  SATISFĂCĂTOR  SATISFĂCĂTOR  SATISFĂCĂTOR  Slab 
Limba  2 SATISFĂCĂTOR  SATISFĂCĂTOR  SATISFĂCĂTOR  SATISFĂCĂTOR  SATISFĂCĂTOR 

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

  
Competenţe şi abilităţi sociale  Am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activităţile 

presupuse de proiectele de cercetare naţionale derulate în cadrul cercurilor ştiinţifice 
universitare; am continuat să consolidez această experienţă ca angajat al Facultăţii de 
Agricultură, mai întâi pe postul de doctorand cu frecvenţă şi apoi de asistent în cercetare şi 
asistent universitar. 
 Calităţi şi aptitudini de a stabili şi cultiva cu uşurinţă relaţii personale şi de a fi un  
interlocutor agreabil; 
 Abilităţi de comunicare, capacităţi de a lua decizii rapide şi corecte, capacităţi de lucru în 
echipă, atent la amănunte, bun lucrător în condiţii de stres, persoană calmă, optimistă cu 
stăpânire de sine, energie, responsibilitate, sinceritate şi seriozite. 
 

Aceste aptitudini şi competenţe  au fost dobândite datorită faptului că muncesc cu alte 
persoane, în care comunicarea este importantă şi desfăşor activităţi în care munca de 
echipă este esenţială. 

  
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 Am o bună experienţă în managementul de proiect şi al echipei, făcând parte din colectivul 
cercetare a 6 proiecte naţionale şi 1 internaţional, din care in cadrul unui proiect de cercetare 
sunt in calitate de director de proiect, iar celelalte ca si membru in echipele de cercetare.  
 Am fost organizator la 2 simpozioane internaţionale: Young specialist the dawn of 
Integration –U.S.A.B. Timişoara şi Modern Agriculture Today and Tomorow – U.S.A.B. 
Timişoara.  
 

Aceste aptitudini şi competenţe au fost dobândite ca urmare a formării profesionale 
dobândite în perioada studiilor doctorale si postdoctorale 

  
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
 Utilizarea pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Microsoft Project 2003), 
utilizare Internet Explorer, Corel Draw, Photoshop, Access, echipamente periferice, etc. 
 

Aceste aptitudini au fost dobândite în timpul studenţiei şi au fost consolidate pe timpul 
studiilor de doctorat 

  
Competenţe şi aptitudini artistice  Calităţi pentru muzică şi literatură. 

Alte competenţe şi aptitudini  Sunt autor la 5 lucrări ştiinţifice în calitate de prim autor 
Sunt coautor la 7 lucrări ştiinţifice, toate fiind publicate la simpozioane şi conferinţe 
internationale 

Permis(e) de conducere Categoria B 
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