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Curriculum vitae  
Europass  

   
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume TABARĂ VALERIU 
Adresă(e) EDUARD Pamfil nr.11, Timişoara, România 

Telefon(oane) 0256277009 Mobil:  
Fax(uri) 0256200296 

E-mail(uri) tabara_valeriu@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română  
Data naşterii 01.07.1949  

  

Sex Masculin  
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ U.S.A.M.V.B.T./ Profesor universitar 
 
S.C.D.A.LOVRIN / Cercetător principal gradul I 
CAMERA DEPUTAŢILOR / deputat de Timiş circumscripţia electorală nr.37 TIMIŞ 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR / Secretar 

S4cre  

Experienţa profesională  
 

  

Perioada 1996  - prezent Profesor universitar în cadrul disciplinei Fitotehnie: Plante Tehnice şi Medicinale 
1990 – 1996 Conferenţiar în cadrul disciplinei Fitotehnie 
1987 – 1990 Şef de lucrări în cadrul disciplinei Fitotehnie 
1977 – 1987  Asistent în cadrul disciplinei Fitotehnie; 
 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar la Catedra de Fitotehnie, Departamentul Tehnologii Agricole, Facultatea de 
Agricultură  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică 
Iniţierea, promovarea, conducerea şi monitorizarea  activitatiilor de cercetare privind 

dezvoltarea agricolă 
Conducător ştiinţific de doctorat 
Participare la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei de dezvoltarea durabila a 

agriculturii in Judeţul Timiş 
Participare la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea cercetării în cadrul  SCDA Lovrin 
● iniţiere şi menţinere parteneriate în vederea dezvoltarii activitatii la SCDA Lovrin 
● participarea la întocmirea de studii şi analize vizând dezvoltarea agriculturii în 

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

300645 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Academic 

  

Educaţie şi formare  
:  
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Perioada 12.1977-07. 1984 U.S.A.M.V.B.T, Timişoara, Facultatea de Agronomie 
Aprilie 23, 1985 conferirea titlului de Doctor în agronomie  
 
10.1968-09.1973 U.S.A.M.V.B.T,Timişoara, Facultatea de Agronomie 
Inginer Agronom 
 
09.1963-06.1967 Liceul teoretic Baia de Arieş, secţia Real 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în agronomie / Diplomă de Doctor în Agronomie 
Inginer Agronom  / Diplomă de Inginer Agronom 
Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedologie, Agrochimie, Agrotehnica, Fitotehnie, Fiziologie, Silvicultura. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

învăţământ doctoral 
 

  

Aptitudini şi competenţe personale - Competenţe în elaborarea şi evaluarea programelor de studii, planuri de învăţământ, 
programe analitice;  
- Referent ştiinţific la reviste de specialitate, 
- Membru al comisiei de evaluare şi acordare a titlurilor universitare la MEC din partea 
USANUS-Timişoara  
- Membru în comisii de evaluare dosare de promovare în funcţii universitare  
- Membru în comisii de doctorat  
 - Membru titular ASAS  
 - Membru titular AOSR  

  

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză, engleză 
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba 
                                        Franceza B2 

Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

Limba 
                                          Engleză B2 

Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe sociale de relaţionare şi comunicare cu oamenii.  
Calităţi empatice, răbdare şi dragoste de oameni, calităţi indispensabile unui dascăl. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă în managementul de proiect dobândită în implementarea  proiectelor cu finanţare 
europeană si autohtona  
Experienţe în contracte de cercetare internationale cu firme precum: LIMAGRAIN, PIONEER, 
MONSANTO 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea diferitelor instalaţii şi aparate specifice lucrărilor de ameliorare (testare a calităţii, 
testare a însuşirilor de rezistenţă), amplasarea experienţelor specifice de tehnologii de 
cultivare a plantelor de câmp,  a celor de ameliorare a soiurilor de cânepă în câmp 
 
Cunoştiinţe de utilizare a aparaturii de birotică (calculator, imprimantă, scanner, copiatoare, etc)  

  
Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 
MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Outlook, Internet ) 
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Competenţe şi aptitudini artistice Literatura, istorie, ştiinţe politice. 
 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

2008 - prezent: Coordonator – Departament ONG, culturi conventionale, ecologice, 
mediu al Comisiei Ştiinţifice de Biotehnologie a ASAS 

2007 - Premiul Academiei Române "Gh.Ionescu-Siseşti"  
2006 - Membru al Camerei Experţilor Europeni  
2006 - prezent: preşedinte al Secţiei de cultura plantelor ASAS 
2005 - Expert CNCSIS 
2003 - Membru correspondent ASAS  
2002 - prezent: vicepreşedinte Consiliul Naţional al Muntelui  
1997 - 2000: Preşedinte al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare  
1996 - Premiul AOS "AS.AURELIAN"  

 
              Membru al Asociaţiei "Cultul Eroilor" 

Membru al Asociaţiei Culturale patriotice "Avram Iancu"  
Preşedinte de onoare filiala Timiş  

 Membru de onoare al Clubului specialiştilor din jud.Timiş 
 2007 - cetăţean de onoare a comunei Salerna-Alba  
 2002 - cetăţean de onoare a comunei Vetel-Hunedoara  
 1996 - cetăţean de onoare a oraşului Făget-Timiş  
 1995 - medalia de argint FAO  
 1993 - cetăţean de onoare al capitalei Boliviei La Paz  
 1993 - medalia de aur a Parlamentului Latino-American  

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 
Permis de conducere categoria   B  (1981 AUGUST) 

  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 

  

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

 


