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Curriculum vitae Europass 

  

 
 
 

Informatii personale 
 

Nume/Prenume  Voia Octavian Sorin 

Adresa  Calea Aradului, 119, 300645, Timişoara, România 

Telefon  0256277089 0723892984 

E-mail  sorin_voia@yahoo.com 

Cetăţenia  Română 

Data naşterii  09.07.1967 

Sex  M 
 
 

Locul de muncă vizat / 
 Aria ocupaţională 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Timişoara 

 
 

Experienţa profesională 
 

Perioada  2003-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Şef lucrări 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Pregătirea şi instruirea studenţilor la disciplinele: Tehnologia creşterii ovinelor 
şi caprinelor; Producţiile ovinelor şi caprinelor; Proiectare tehnologică la ovine 
şi caprine; Pescuit sportiv şi de agrement; Unelte şi tehnici de pescuit 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 U.S.A.M.V.B.Timişoara, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Calea Aradului 
119, Timişoara, cod. 300645 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Didactic 

Perioada  1998-2003 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Pregătirea şi instruirea studenţilor la disciplinele: Tehnologia creşterii ovinelor 
şi caprinelor; Producţiile ovinelor şi caprinelor; Proiectare tehnologică la ovine 
şi caprine; 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 U.S.A.M.V.B.Timişoara, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Calea Aradului 
119, Timişoara, cod. 300645 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Didactic 

Perioada  1994-1998 

Funcţia sau postul ocupat  Preparator 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Pregătirea şi instruirea studenţilor la disciplinele: Tehnologia creşterii ovinelor 
şi caprinelor 
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Numele şi adresa 
angajatorului  

 U.S.A.M.V.B.Timişoara, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Calea Aradului 
119, Timişoara, cod. 300645 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Didactic 

Perioada  1987-1989 

Funcţia sau postul ocupat  Montator II 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Siguranţa circulaţiei SNCFR 

Secţia SCB 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 SNCFR, Regionala Timişoara, Str. Gării, nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Muncitor 

 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada  1996-2003 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în zootehnie 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Alimentaţia animalelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Doctorat 

Perioada  2003-2004 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Creşterea ovinelor şi caprinelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Communicating for Agriculture Exchenge Program, Organizaţie non 
guvernamentală, SUA 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Practică 

Perioada  1994-1995 

Calificarea / diploma obţinută  Studii aprofundate 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Biotehnologii de reproducţie în ameliorarea genetică a animalelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara, 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Studii superioare 

Perioada  1989-1994 

Calificarea / diploma obţinută  Inginer 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Zootehnie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara, 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Studii superioare 
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Perioada  1981-1985 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Bacalaureat 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Profil electrotehnic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Liceul industrial nr. 3, judeţul Arad 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Studii medii 

Perioada  1973-1981 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Şcoala primară din Zărand, judeţul Arad  

 
 

 Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
Limba maternă  Română 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de 
ascultare 

Abilitaţi de 
citire 

Interacţiune Exprimare  

Engleză    Bine  Bine  Bine  Bine  Satisfăcător 
Franceză   Bine  Satisfăcător  Bine  Satisfăcător  Satisfăcător 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 - 1994-prezent – coordonez, împreună cu membrii colectivului disciplinei, 
activitatea de practică productivă pentru studenţii Facultăţii de Zootehnie şi 
Biotehnologii, în cadrul Staţiunii Didactice, Pavilionul Tehnologia creşterii ovinelor 
şi caprinelor. 

- organizez, trimestrial, vizite cu studenţii în fermele de creştere a ovinelor şi în 
exploataţiile piscicole. 

- îndrumări lucrări de diplomă (licenţă): 95 
- membru organizator simpozioane ştiinţifice: 19 
- contracte de cercetare ştiinţifică: 9 colaborator; 3 director. 
- comisii de admitere: 11 
- membru al comisiei de cercetare ştiinţifică FZB 
- colegiu de conducere a centrelor de învăţământ la distanţă  
- citări în literatura de specialitate: 29 
- articole de popularizare: 93 
- membru în colectivul consultativ al revistei “Ferma” 
- membru în colectivul consultativ al revistei asociaţiei judeţene de ovine şi 

caprine Ovis Banatim 
- comisia de organizare a expoziţiei Timagralim – 2006-2014 
- organizator mese rotunde : 6 
- premii şi diplome obţinute: 4 

 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Foarte bune (diplomă) 

 
 

Alte competenţe şi aptitudini  - Adaptation digestive et metabolique chez ruminants, curs susţinut de Prof. dr. 
Michel Journet, INRA-  Rennes, Franţa, 1997 

- Premiul Natter pentru lucrarea de diplomă cu titlul “Stimularea activităţii 
microsimbionţilor şi modificările morfologice ale mucoasei ruminale la mieii 
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sugari sub influenţa preparatului furajer Prosimbiont B” susţinută în anul 2003 
de absolventa Niculăiţă Nicoleta. 

- Consultant voluntar la derularea activităţii proiectului Extensie participativă 
prin parteneriate cercetător – consultant - fermier pentru susţinerea fermei de 
vaci cu lapte. 

 
Informaţii suplimentare  APARTENENŢĂ LA ASOCIAŢII ŞI SOCIETĂŢI PROFESIONALE ŞI ŞTIINŢIFICE: 

- Societatea Română de Zootehnie – membru; 
- Institutul de Biotehnologii Aplicate - membru 
- Asociaţia crescătorilor de ovine din judeţul Timiş – consultant; 
- Societatea Română de Ihtiologie – membru; 
- Membru de onoare a Asociaţiei Ovis Banatim 
- Membru International Goat Association 
 

VIZITE DE STUDII ÎN UNIVERSITAŢI DE PROFIL: 
- Universitatea Al-Baath, Homs, Siria 
- Universitatea din Sassari, Sardinia, Italia 
- Universitatea din Guelph, Canada. 
 

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE: 
- Lucrări ştiinţifice: 188 
- Cărţi de specialitate: 11 
- Cursuri universitare: 1 
- Lucrări practice: 3 
 

 
 
 
        16.01.2015 
                                                                                                                                                                                  Sef lucr. dr. Voia Octavian Sorin 
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