
 
 

 

 
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume SINITEAN, Adrian 

Adresa(e)  

Telefon(oane)  

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii  

Sex B 

Locul de muncă vizat 
 

Experienţa profesională  

Perioada 1997 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar, asistent universitar, lector universitar 

 
Activităţi si responsabilităţi principale 

Cursuri și lucrări practice la disciplinele Sistematica criptogamelor, Sistematica fanerogamelor, 
Fitosociologie şi vegetaţia României, Biogeografie, Ocrotirea Naturii, Managementul biodiversității și 
ecodiversității și Practică de laborator și teren; 

 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Vest Timsioara, Facultatea Chimie Biologie Geografie, Str. Pestalozzi 16, 300115 
Timisoara http://www.uvt.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

Perioada februarie 2006 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru fondator 

 

 

 

 

Activităţi si responsabilităţi principale 

-Dezvoltarea și implementarea de proiecte în domeniul protecției mediului, cercetărilor de mediu, 
economiei sociale, dezvoltării rurale durabile și tineretului. 
-Custode al ariilor naturale protejate: ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru, ROSCI0048 
Crișul Alb, ROSCI0231 Nădab-Socodor-Vărșand, ROSCI0350 Lunca Teuzului, 2.97 Rezervația de 
soluri sărăturate Socodor, 2.98 Arboretul Macea, VI.1. Pădurea Lunca – colonie de stârci, VI.2. 
Pădurea Socodor – colonie de stârci, ROSCI0337 Pădurea Neudorfului, ROSCI0370 Râul Mureș între 
Lipova și Păuliș. 
-Susținerea de cursuri, trening-uri, prezentări, comunicări. 
-Organizarea și participarea la conferințe, sesiuni, workshop-uri, stagii de training. 
-Participare la pregătirea și aprobarea Planurilor de management ale ariilor naturale protejate deținute 
în custodie. 

Numele şi adresa angajatorului 
Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior”, Arad, 
str. Suceava, nr. 18, jud. Arad, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protecția mediului, cercetare, educație. 

Educaţie şi formare 
 

Perioada Iunie – iulie, 2012 

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de specializare pentru funcția manager de proiect (cod COR 242101), cu certificat emis de Consiliul 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului 

http://www.uvt.ro/
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 
Brains Consulting, Timișoara 

  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   

Perioada 1999 - 2011 
  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în științe, ramura Biologie, specializarea Botanică  

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Studii doctorale în cadrul Facultății de Biologie-Geologie, Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, cu 
tema "Studiul comunităţilor de diatomee epilitice din râul Cerna", sub conducerea Prof. univ. dr. Leontin 
Ştefan Péterfi. În urma susținerii lucrării de doctorat a fost acordat titlul de doctor (diploma Ministerului 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu seria H, nr. 0013333) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca   

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat, ISCED 8 
  

Perioada 1996 - 1997 
  

Calificarea / diploma obţinută Magister/master în profilul Biologie, specializarea Biocenologie  

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii aprofundate în specializarea Biocenologie, lucrarea de dizertație 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 susținută în sesiunea iunie, 1997. În urma susținerii a fost 
acordat titlul de magister/master în profilul Biologie, specializarea Biocenologie (diploma Ministerului 
Învățământului cu seria B, nr. 0009624) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca   

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Masterat, ISCED 6 
  

Perioada 1991 – 1996 
  

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în profilul Biologie   

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Studii de licență, 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 (diploma 
Ministerului Învățământului cu seria P, nr. 0026199) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licență, ISCED 5 
  

Perioada 1987 – 1991 
  

Calificarea / diploma obţinută Absolvent studii liceale   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bacalaureatul susţinut la Liceul Silvic din Timişoara, în sesiunea iunie, 1991, urmat de acordarea 
diplomei de bacalaureat (diploma Ministerului Învățământului cu seria I, nr. 126500) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Silvic din Timișoara 
  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   

Aptitudini şi competenţe 
personale 

   

Limbi străine cunoscute 
   

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 
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Nivel european (*) 

  

Ascultare 

 

Citire 

 
Participare la 
conversaţie 

 

Discurs oral 

 

Engleză  C1 B2 B1 B1 B2 

 

 
 

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice 

 

Bune competenţe de comunicare dobândite prin activitatea de cadru didactic 
Bune competențe organizaționale, demonstrate prin activitatea specifică de îndrumare a grupelor de 
studenți, experienţă de muncă şi de rezultatele pozitive obţinute. 
Bun organizator (manager de proiecte, coordonare proiecte de cercetare ştiinţifică. 
Membru în Consiliul Facultăţii de Chimie, Biologie,Geografie 2000-2008, 2016 - prezent) 
Membru al comisiilor de licenţă în cadrul Departamentului 2012 – 2014, 2015 - 2016 
Preşedinte şi membru al Comisiilor de examen pentru acordarea şi gradului didactic II și I (2004- 
prezent) 
Am coordonat si coordonez lucrari de licenţă, disertaţii, lucrări metodico-științifice pentru obţinerea 
gradului I în învăţământul preuniversitar. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, Adobe, Google Earth, Internet Explorer, PAST 
2.01, etc. 

Alte competenţe şi aptitudini Microscopie, fotografie, prelucrare imagini, text 
  

Permis de conducere Permis de conducere categoriile A şi B 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informaţii suplimentare 

PUBLICAȚII: 
Cărţi şi capitole de carte publicate: 2 
Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din fluxul științific internațional principal: 20 
Publicații în extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferințe internaționale de specialitate: 5 
Lucrări științifice publicate in reviste din fluxul științific național: 9 
Lucrări publicate in rezumat: 6 
PROIECTE/CONTRACTE: 
ÎN CALITATE DE RESPONSABIL 
2010-2011 - 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 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. 
2013 - Contract cu I.C.A.S. București - Elaborarea unor măsuri operaţionale de management pentru 
speciile de plante de interes comunitar (prezente în Anexa III a OUG 57 / 2007 actualizată prin legea 
49 / 2011) asociate habitatelor forestiere. 
2016 – 2017: contract cu Institutul Național de Cercetări Economice din cadru Academiei Române, în 
parteneriat cu Ministerul Mediului, ca expert în cadrul proiectului: ”Dezvoltarea capacității 
administrative a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa politica în domeniul 
biodiversității” – cod SIPOCA 22, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă (POCA). 
2017 – 2019 - Contract cu Asociația P.P.V.N.C. Excelsior ca Botanist, în cadrul proiectului 

”Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina 
Satchinez și 2740 – Rezervația Mlaștinile Satchinez” 
2017 – 2019 - Contract cu Asociația P.P.V.N.C. Excelsior ca Botanist, în cadrul proiectului ”Elaborarea 
planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și 
ROSCI0345 Pajiștea Cenad” 
2017 – 2019 - Contract cu Asociația P.P.V.N.C. Excelsior ca Botanist, în cadrul proiectului ”Elaborarea 
planului de management pentru ROSCI0337 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de 
management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe” 
ÎN CALITATE DE MEMBRU AL ECHIPEI DE CERCETARE 
2017 – 2018: Contract de cercetare cu tema: „Studiu privind calitatea factorilor de mediu în comuna 
Zăvoi (intravilan si extravilan), al cărei teritoriu administrativ are partial inclus situl ROSCI0126 Munții 
Țarcu şi situl ROSCI0217 Retezat suprapus cu aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0084 
Munţii Retezat, ca prim pas înspre planificarea unei dezvoltări susținute a comunei, care să integreze 
pe lângă aspectele economice și sociale și aspectele privind protecția mediului”, poziție ocupată: 
specialist cercetător în biologie, responsabil echipă plante - habitate. 
Manager de proiect: conf. univ. dr. Nicoleta Ianovici 
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Contract POSDRU/161/2.1/G/133468,2014 – 2015: „Dezvoltarea creativității și a capacității de inovare 
prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii” 
Director de proiect: prof. univ. dr. Adriana Isvoran.. 
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. 
APARTENEȚA LA SOCIETĂŢI ȘTIINȚIFICE ȘI PROFESIONALE: 
Membru în Societatea Română de Limnologie (SRL) – din 2003. 
Membru fondator în Asociația Excelsior – din 2006. 
Membru în Asociația Around Life – din 2010. 

Timişoara, 
13. 11. 2019 

 



FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE 

DEPARTAMENTUL BIOLOGIE-CHIMIE 

Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România 
Tel./Fax: +4 0256-592.634 (20), www.cbg.uvt.ro 

 

 

LECTOR UNIV. DR. ADRIAN SINITEAN 

DOSAR DE CANDIDATURĂ 

MEMBRU ÎN CONSILIUL 

FACULTĂȚII DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE 

 

 

 

 
 

http://www.cbg.uvt.ro/
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DEPARTAMENTUL BIOLOGIE-CHIMIE 

Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România 
Tel./Fax: +4 0256-592.634 (20), www.cbg.uvt.ro 

 

 

 
 

Scrisoare de motivare a candidaturii la ocuparea unei poziţii în consiliul 

Facultății de Chimie, Biologie, Geografie 

Depunerea candidaturii mele pentru ocuparea unei poziții în cadrul consiliului 

Facultății de Chimie, Biologie, Geografie se datorează următoarelor: 

- experienţa vastă dobândită în ceea ce priveşte realizarea a numeroaselor rapoarte, 

documente și acte oficiale în perioada februarie 1997 - prezent, fiind membru în diferite 

comisii ale Facultății de Chimie, Biologie, Geografie timp de 22 ani (realizarea orarului în 

anii universitari 2012-2016, Comisia de admitere sesiunea de vară/toamnă în anul 2018, 

participare la realizarea dosarelor de acreditare a specializărilor Biologie/Biochimie/Ecologie 

și protecția mediului în anul 2009 și 2019, Responsabil program de studii specializarea 

 

din cadrul conducerii universității. 

Pentru buna desfășurarea a activităților din cadrul facultății vă ofer întreaga mea 

disponibilitate, capacitate şi experienţă acumulată până în prezent. 

 

 

Timişoara, Lect. univ. dr. Adrian SINITEAN 

13.11.2019 

Biochimie, începând cu anul 2017, Membru în comisiile de finalizare studii la ciclul de 

Licență și Masterat; Președinte sau membru în comisiile pentru acordarea gradului didactic I; 

Membru în consiliul Departamentului 2016-2019; membru în consiliul Facultății Chimie, 

Biologie, Geografie în perioada 2008-2012, 2016-2019). 

- experienţă în domeniul activităţilor didactice, de cercetare şi economico-sociale în 

cadrul proiectelor de cercetare desfășurate (7 director/responsabil de proiect; 4 membru in 

echipa de proiect). 

- tenace, sociabil, comunicativ, riguros, voluntar, spirit de echip, capabil să dezvolt o 

bună comunicare cu ceilaţi membri ai consiliului, ai departamentului precum şi cu membrii 

http://www.cbg.uvt.ro/


 

 

 

 

 

 

Declaratie 

 

 

 

Subsemnatul Adrian Sinitean, lector la Universitatea de Vest din Timisoara, 

Facultatea Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul Biologie-Chimie, 

posesoare a CI seria, declar pe proprie raspundere ca nu am colaborat si nu am 

prestat servicii in cadrul fostei Securitati. 

 

 

 

 

 

Timisoara 

13.11.2019 

 

Adrian SINITEAN 


