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C U R R I C U L U M  V I T A E  

EUROPASS 

 

INFORMAŢII PERSONALE 

Nume  POPESCU COSMIN ALIN  

Adresă birou  Timişoara, Calea Aradului, nr.119. 

Telefon  0256.277.007 

Fax  0256.277.126 

E-mail  cosmin_popescu@usab-tm.ro 

Naţionalitate  română. 

Data si locul naşterii  19.03.1974, com. Balşa, jud. Hunedoara. 

   

EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ 

• Perioada (de la – până la)  2016 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara 

• Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 

Management 

• Funcţia sau postul ocupat RECTOR 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Coordonare activităţi la nivel de USAMVB Timişoara, reprezentare USAMVB 

Timişoara la nivel local, naţional şi internaţional 

   

• Perioada (de la – până la)  2016 – prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara,  

Facultatea de Agricultură, C. Aradului nr.119,  300645 Timişoara, jud. Timiş, RO. 

• Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 

Didactic şi cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat PROFESOR  

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Activităţi didactice şi de cercetare la Departametul II „Dezvoltare durabilă şi ingineria 

mediului”, Facultatea de Agricultura 

   

• Perioada (de la – până la)  2012 -  2016 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara 

• Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 

Management 

• Funcţia sau postul ocupat DECAN FACULTATEA DE AGRICULTURA 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Coordonare activităţi la nivel de facultate, reprezentare facultate la nivel local, naţional 

şi internaţional 

   

• Perioada (de la – până la)  2008 - 2016 

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara,  

Facultatea de Agricultură, C. Aradului nr.119,  300645 Timişoara, jud. Timiş, RO. 

• Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 

Departamentul II – Dezvoltare durabilă şi ingineria mediului,   

Disciplina de Cadastru, Teledetecţie 

• Funcţia sau postul ocupat CONFERENTIAR 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Efectuarea de cursuri, lucrări practice și îndrumare proiect, în cadrul specializărilor de 

Măsurători terestre  și  Cadastru, Agricultură și Ingineria mediului;  

   

   

• Perioada (de la – până la)  2003 - 2008        

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara,  

Facultatea de Agricultură, C. Aradului nr.119,  300645 Timişoara, jud. Timiş, RO. 



  2  

• Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 

 CATEDRA II –Ingineria mediului,   

Disciplina de Topografie şi desen tehnic 

• Funcţia sau postul ocupat  ŞEF LUCRĂRI 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Efectuarea de cursuri si lucrari practice in cadrul specializărilor de Măsurători terestre  

și  Cadastru, Agricultură și Ingineria mediului; 

   

• Perioada (de la – până la)  2005 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  SC PROCAD SRL, Timisoara, str. Suceava, nr. 13, jud. Timis 

• Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 

Management, consultanta 

• Funcţia sau postul ocupat ADMINISTRATOR 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Consultanta in domeniul cadastrului, urbanismului. 

   

• Perioada (de la – până la)  2001 - 2003             

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara,  

Facultatea de Agricultură, C. Aradului nr.119,  300645 Timişoara, jud. Timiş, RO. 

• Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 

 CATEDRA II –Ingineria mediului,   

Disciplina de Topografie şi desen tehnic 

• Funcţia sau postul ocupat  ASISTENT UNIVERSITAR 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Efectuarea de lucrări practice în cadrul specializărilor de Agricultură si Ingineria 

mediului. 

   

• Perioada (de la – până la)  1998 – 2001 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara,  

Facultatea de Agricultură, C. Aradului nr.119,  300645 Timişoara, jud. Timiş, RO. 

• Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 

 CATEDRA II –Ingineria mediului,   

Disciplina de Topografie şi desen tehnic 

• Funcţia sau postul ocupat  PREPARATOR UNIVERSITAR 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Efectuarea de lucrari practice in cadrul specializarilor de Agricultură si Ingineria 

mediului. 

   

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 

 • Perioada (de la – până la)  1998-2005  

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara,  

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Teza de doctorat: “CERCETĂRI CANTITATIVE ŞI  CALITATIVE ASUPRA UNOR 

RESURSE DE  SOL DIN ROMÂNIA PRIN METODE CLASICE ŞI  MODERNE”  

Tematica studiată: Teledetecție, Cadastru 

• Numele calificării primite  Doctor in agricultură 

   

 • Perioada (de la – până la)  2012-2014 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea din Petrosani 

Facultatea de Mine  

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Specializarea Topografie minieră 

– completare studii - 

• Numele calificării primite  Inginer topograf 

   

• Perioada (de la – până la)  2003 -2006      

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara, Facultatea de Management Agricol 

  Colegiul Universitar  Cadastru Agricol – specializarea Cadastru 

• Numele calificării primite  Inginer de cadastru 

   

• Perioada (de la – până la)  2004 – 2005     

• Numele şi tipul instituţiei de  Universitatea Politehnica din Timisoara 
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învăţământ 

• Numele calificării primite  Curs postuniversitar de specializare în Geodezie şi Cadastru 

   

• Perioada (de la – până la)   1999 - 2001        

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara,  

Facultatea de Management Agricol 

• Numele calificării primite  Studii aprofundate - Management în agricultură 

   

• Perioada (de la – până la)  Iunie – Octombrie 1999  

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 ŞCOALA SUPERIOARA DE AGRICULTURA, RENNES, FRANTA (E.N.S.A.R) 

  Bursa oferita de Min. Afacerilor Externe in cadrul Lab. de Fizică Naturală şi Geniu 

Rural – coord. PhD Nicolas Herve. 

• Numele calificării primite  Specializare “Teledetecţia  şi utilizarea imaginilor satelitare in agricultură” 

   

• Perioada (de la – până la)  1997 – 2001       

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea de Vest Timişoara,  

Facultatea de Stiinţe Economice 

  Specializarea – Managementul firmei 

• Numele calificării primite  Economist 

   

• Perioada (de la – până la)  1992 – 1997       

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 UNIVERSITATEA DE STIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A 

BANATULUI TIMIŞOARA,  

Facultatea de Agricultură 

  Specializarea - Ingineria mediului 

• Numele calificării primite  Inginer de mediu  - absolvent ca sef de promotie 

   

• Perioada (de la – până la)  1988 - 1992         

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Liceu - Grup şcolar de Chimie – Orastie  

  Secţia Electrotehnică 

   

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

LIMBA MATERNĂ  [ ROMANA ] 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

  ITALIANA FRANCEZA ENGLEZA 

• Abilitatea de a citi   Utilizator experimentat  Utilizator experimentat Utilizator independent 

• Abilitatea de a scrie   Utilizator experimentat  Utilizator independent Utilizator independent 

• Abilitatea de a vorbi  Utilizator experimentat Utilizator independent Utilizator independent 

     

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

 

 Membru fondator al Asociatiei EU – ROMANIA ; organizaţie apolitică, non -  

guvernamentală, non - profit care acţionează în prevenirea consumului de droguri în 

rândul tinerilor şi copiilor, oferindu-le alternative sănătoase de petrecere a timpului 

liber prin sport, cultură şi artă. 

  Membru A.S.R.M. 89 – presedinte Filiala Banat, 

  Membru A.G.R. - vicepresedinte Filiala Timis 

  Membru A.G.I.R. 

  Membru S.N.R.S.S. 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

 

         Activitate de manager în cadrul unei companii  autorizată de către A.N.C.P.I. 

pentru desfăşurarea activităţilor de Cadastru, Topografie, Geodezie. De asemenea, 

firma desfășoară activități de Proiectare infrastructură, Urbanism și este autorizată ca si 

centru de date, de către M.C.S.I.- Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaționale. 

        Transferul cunoștințelor și rezultatelor către mediul economic a fost concretizat și 

prin paticiparea în proiecte de cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului, proiectare 

de infrastructură,  protecția mediului (Planificarea şi managementul unei arii protejate, 
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Proiectarea ariilor protejate, Monitorizarea stadiului de conservare a habitatelor natural), 

planuri de orientare socio-economică, având ca beneficiari: Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin 

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală; C.N.A.D.N.R.; Administrații locale – primării; 

TRANSGAZ;  S.N.C.F.R.;  Administrația Fondului de Mediu; 

          Începând din anul 2002 şi până în prezent am fost şi sunt membru în echipele de 

cercetare în cadrul  unor contracte/granturi sau contracte de consultanță, după cum se 

observă şi din lista lucrărilor, prezentate mai jos: 

- „Inventarierea şi cartografierea speciilor şi cenozelor din parcurile naţionale Semenic 

-  Cheile Caraşului şi Cheile Nerei - Beuşniţa, în vederea protecţiei şi conservării 

biodiverisităţii” – Contract nr. 3969/19.07.2006, Administraţia Fondului pentru Mediu 

în baza contractului nr. 77/N/18.07.2006, perioada: 2006-2008. 

- „Bonitarea şi caracterizarea tehnologică a terenurilor agricole din judeţul Timiş”, 

Contract nr.: 33370/29.06.2004, finanţat de CNCSIS, perioada: 2002-2004. 

- „Stabilirea zonelor tampon pentru ariile protejate în judeţul Timiş”– Contract 

cercetare 2006, Beneficiar: CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ, Perioada : 2006-2007.  

- „ Studiu asupra proiectării şi realizării unor parcări ecologice în Municipiul 

Timişoara” Beneficiar: Primăria Municipiului Timişoara., contract de cercetare-

dezvoltare 2007, Perioada 2007-2008, Contractant: U.S.A.M.V.B. Timişoara – Catedra 

II, Ingineria Mediului Agricol, contract în derulare. 

- „Executarea lucrărilor cadastrale în vederea întocmirii unui plan urbanistic zonal pe 

teritoriul comunei Dumbrăviţa – complex rezidenţial RIALTO”, Beneficiar: S.C. 

FLORPLAN S.R.L., contract de cercetare nr. 2082/26.04.2005; Perioada 2005-2006. 

- „Studiu topografic iniţial în vederea amenajării economice a unei suprafeţe (carieră) 

de pe Valea Cernei,  Beneficiar: S.C. ARAMIC FOREST S.R.L., contract de cercetare 

nr. 1/ 03/2005; Perioada 2005-2006. 

- Consolidarea capacitatii pentru crearea de parteneriate public-private in domeniul 

cercetarii pentru proiecte de cercetare interdisciplinara la Universitatea de Stiinte 

Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara 192/30.06.2010, Programul 

Operational Cresterea Competitivitatii Economice, Perioada 2011-2012. 

- Întocmirea   unei   baze   grafice   geospatiale   prin   georeferentierea   datelor 

cartografice, Beneficiar: Agenţia Naţionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara  – 

ANCPI,  Contract de cercetare științifică nr.2188/15.04.2015, S.C. SILURUS S.R.L.,  

Perioada 2015-2016. 

- Monitoring and control of the invasive biological pollutant Ambrosia artemisiifolia L. 

(spp.), acronim STOP AMBROSIA, nr. 39/2010, din cadrul IPA Romania - Serbia 

Cross - Border Cooperation Project, Perioada 2010-2012. 

- Studiu privind Strategia de Dezvoltare a Spatiilor Verzi din Municipiul Caransebes, 

Perioada 2013-2016. 

- Studiu privind strategia de dezvoltare a spatiilor verzi din comuna Giroc, jud. Timis, 

Perioada 2015-2020. 

-„Infiintarea si sprijinirea Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala”  

C511/2/1/S/08/00/03/S2, Beneficiar: M.A.D.R. prin INNOVACION Y 

DESARROLLO LOCAL S.L. MADRID SUCURSALA BUCURESTI, Perioada 2014 

- 2015,  

- The Role of Special Local Foods and Events in Development of Rural Tourism, 

01/04/2012 - 31/03/2013, CBC HU-RO  HURO/1001/213/2.1.2,  

- Servicii de orientare socio-economica pentru populatia agricola din jud. Timis, com. 

Pilot Ortisoara, UMP CESAR/MADR , contract nr. 992/18.05.2011, 

- Servicii de orientare socio-economica pentru populatia agricola din jud. Timis,  UMP 

MAKIS/MADR, contract nr. 2557/18.12.2012 , 

- Servicii de orientare socio-economica pentru populatia agricola din jud. Alba,  UMP 

MAKIS/MADR , contract nr. 2127/02.11.2012,  

-  Servicii de orientare socio-economica pentru populatia agricola din jud. DOLJ, UMP 

MAKIS/MADR, contract nr. 2221/15.11.2012,  

- Servicii de orientare socio-economica pentru populatia agricola din jud. TIMIS, UMP 

CESAR/MADR , contract nr. 2301/15.11.2013,  

- Servicii de orientare socio-economica pentru populatia agricola din jud. ALBA,  

UMP CESAR/MADR , contract nr. 2343/18.11.2013,  

- Servicii de orientare socio-economica pentru populatia agricola din jud. DOLJ,  UMP 

CESAR/MADR , contract nr. 2344/18.11.2013, 

- Servicii de orientare socio-economica pentru populatia agricola din jud. Cluj,  UMP 

CESAR/MADR , contract nr. 2298/15.11.2013 ,  

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

           Utilizarea aparaturii tehnice și de specialitate din domeniul topografiei și 

cadastrului și de asemenea a soft-ului de specialitate AutoCad, Erdas Image, TopoLT, 
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 Microsoft Office, ș.a. 

          Aceste aptitudini sunt concretizate într-un număr de peste 90 articole, studii şi 

lucrări, publicate în buletine şi volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale, ISI Thomson Reuters cu factor de impact și ISI proceeding,  BDI,  s-au 

reviste  de specialitate  recunoscute  pe plan internaţional şi naţional. Aceste lucrări au 

fost prezentate în reviste și volume recunoscute din străinătate (TEL AVIV – ISRAEL, 

OPATIJA – CROAŢIA, CHIŞINĂU – REPUBLICA MOLDOVA, SZEGED – 

UNGARIA,  ATENA – GRECIA, ALBENA - BULGARIA) respectiv în volumele 

unor Universităţi din ţară (CLUJ-NAPOCA, CRAIOVA, ORADEA, TIMIŞOARA, 

IASI). 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ARTISITICE 

 

 - aptitudini artistice in domeniul muzicii clasice ( fost membru al unei orchestre – 

instrumente cu coardă) 

- atractie inspre cunoasterea picturii clasice - expunerea peisajelor si activitatilor rurale. 

 

PERMIS DE CONDUCERE  Cat. B 

 

 

  Timișoara                                                                                                                   prof. dr. ing. Cosmin Alin Popescu 

17.10.2016 


