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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Borcean Adrian Eugen  
Adresă(e) str. Perlei, nr. 3, ap.17, cod. 300251, Timişoara, jud. Timiş, România 

Telefon(oane) 004-0256280203 Mobil: 004-0721208234 
Fax(uri) - 

E-mail(uri) adrian_borcean@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 07.02.1967. 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor universitar, disciplina Fitopatologie / Agricultură 

  

Experienţa profesională Cadru didactic universitar, specialitatea Agricultură – Protecţia plantelor, experienţă în domeniu 19 ani 
  

Perioada - Profesor 01.09.2003 – prezent U.S.A.M.V.B. Timişoara; 
Funcţia sau postul ocupat Profesor la disciplinele de Fitopatologie, Protecţia plantelor şi Prognoză, avertizare şi carantină 

fitosanitară 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- predarea noţiunilor de fitopatologie, protecţia plantelor şi prognoză şi avertizare a tratamentelor şi 
carantină fitosanitară; 
- evaluator calitatea procesului didactic la Departamentul V Protecţia plantelor al Facultăţii de Agricultură 

Numele şi adresa angajatorului Univrsitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Agricultură 
Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, cod 300645, jud. Timiş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi de predare / examinare  
Sectorul de activitate – învăţământ superior 

Perioada - Conferentiar 01.10.1999-01.09.2003 U.S.A.M.V.B. Timişoara; 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar la disciplinele de Fitopatologie, Protecţia plantelor şi Prognoză, avertizare şi carantină 

fitosanitară 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- predarea noţiunilor de fitopatologie, protecţia plantelor şi prognoză şi avertizare a tratamentelor şi 
carantină fitosanitară; 

Numele şi adresa angajatorului Univrsitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Agricultură 
Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, cod 300645, jud. Timiş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi de predare / examinare  
Sectorul de activitate – învăţământ superior 

Perioada - Şef lucrări 07.03.1996-01.10.1999 U.S.A.M.V.B. Timişoara; 
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări la disciplinele de Fitopatologie, Protecţia plantelor şi Prognoză, avertizare şi carantină 

fitosanitară 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- predarea noţiunilor de fitopatologie, protecţia plantelor şi prognoză şi avertizare a tratamentelor şi 
carantină fitosanitară; 

Numele şi adresa angajatorului Univrsitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Agricultură 
Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, cod 300645, jud. Timiş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi de predare / examinare  
Sectorul de activitate – învăţământ superior 

Perioada - Asistent 07.03.1994-  07.03.1996 U.S.A.M.V.B. Timişoara; 
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Funcţia sau postul ocupat Asistent la disciplinele de Fitopatologie, Protecţia plantelor şi Prognoză, avertizare şi carantină 
fitosanitară 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- predarea noţiunilor de fitopatologie şi protecţia plantelor prognoză  

Numele şi adresa angajatorului Univrsitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Agricultură 
Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, cod 300645, jud. Timiş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi de predare / examinare  
Sectorul de activitate – învăţământ superior 

Perioada - Preparator suplinitor 01.10.1991 - 28.02.1992 U.S.A.M.V.B. Timişoara; 
- Preparator 01.03.2002-06.03.1994 U.S.A.M.V.B. Timişoara; 

Funcţia sau postul ocupat Preparator suplinitor până la concursul de titularizare şi apoi preparator la disciplina de Fitopatologie 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- predarea noţiunilor de fitopatologie, protecţia plantelor şi prognoză şi avertizare a tratamentelor şi 
carantină fitosanitară; 

Numele şi adresa angajatorului Univrsitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Agricultură 
Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, cod 300645, jud. Timiş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi de predare / examinare  
Sectorul de activitate – învăţământ superior 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Studiile doctorale 1991-1995 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti  
Calificarea / diploma obţinută Ultima diploma / Doctor în Ştiinţe Agricole 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fitopatologie, Micologie, Protecţia plantelor / Elaborarea strategiei de protecţie a plantelor. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara şi Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară „Nicolae Bălcescu” Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

PhD (Philosophy doctor) in Agricultural Sciences, Plant protection specialization  
 

Perioada Studii universitare 1987 – 1991 Facultatea de Agricultură / Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului Timişoara  
 

Calificarea / diploma obţinută Inginer Agronom 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Botanică, Chimie, Biochimie, Matematică, Fizică, Agrometeorologie, Fiziologie, Tractoare şi Maşini 
agricole, Genetică, Ameliorare, Fitopatologie, Entomologie, Protecţia plantelor Fitotehnie, Legumicultură, 
Pomnicultură, Viticultură, Zootehnie, Producerea şi păstrarea furajelor, Marketing, Management. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara şi Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară „Nicolae Bălcescu” Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Tehnician Agricol 
 

Perioada Liceul  1981 – 1985 Liceul Agrindustrial Timişoara  
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Limba Română, Limba Engleză, Agrotehnică, 
Fitotehnie, Tractoare, Maşini agricole,  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Agroindustrial Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Bacalaureat(Ro)/ Baccalaureate(En) 
 

Perioada Gimnaziul 1974 – 1981 
Şcoala primară 1973 – 1974 

Calificarea / diploma obţinută - 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Fitopatologie, Micologie, Protecţia plantelor / Elaborarea strategiei de protecţie a plantelor. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Constantin Diaconovoci Loga / Liceul Pedagogic Timişoara 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Gimnaziul / Şcoala Primară 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

- abilitat pentru conducere doctorat; 
- cunoştinţe bune în tehnicile experimentale agricole cu background de 17 ani; 
- expert în evaluarea programelor de cercetare pentru programele CNCSIS, fost expert 

RELANSIN; 
- expert în evaluarea programelor din domeniul învăţământului superior, expert al CNCSIS, fost 

membru al Comisiei Permanente de Agricultură, Medicină Veterinară şi Silvicultură a ARACIS 
  

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 

Engleză   

C1 
Pot să înţeleg un 
discurs lung, chiar 
dacă nu este clar 
structurat. 

C1 
Pot să înţeleg 
texte faptice şi 
literare lungi şi 
complexe.  

B2 

Pot să particip 
activ la o 
conversaţie în 
situaţii familiare, 
exprimându-mi şi 
susţinându-mi 
opiniile. 

B1 

Pot să îmi 
argumentez şi 
explic pe scurt 
opiniile şi 
planurile. 

A2 

Pot să utilizez o 
serie de expresii 
şi fraze pentru o 
descriere simplă a 
condiţiilor de 
viată, a studiilor şi 
a activităţii mele 
profesionale 
prezente sau 
recente. 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Organizarea câmpurilor de experienţe proprii;  
- Îndrumarea studenţilor la Cercul de Fitopatologie al Facultăţii de Agricultură a Universităţii de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara; 
- Îndrumarea docotranzilor în stagiu; 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Dispun de capacitatea de a efectua reparaţii minore la maşinile şi instalaţiile agricole, la autovehicule şi 
tehnica de calcul.  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoaşterea foarte bună a sistemului de operare Windows până la versiunea Windows /, cunoaşterea 
programelor din cadrul pachetlui Microsoft Office, Cunoaşterea programelor de grafică ACDSee 10, 
Photofinish,   

  

Competenţe şi aptitudini artistice Nu am aptitudini artistice.  
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoriile B şi C. 
  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc.  

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă) 
 

 


