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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

 
 
 
 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume  

Adresă(e) str. J.H.Pestalozzi, nr .16, Cabinet M18,  
300115 Timișoara ,Timis (România) 

Telefon(oane) 00-40256-592 567 
 

Fax(uri) - 
E-mail(uri) 

                        Site de internet: 
gheorghe.goje@e-uvt.ro   
www.feaa.uvt.ro 

  

Naţionalitate Român 
  

Data naşterii 14/6/1958 
  

Sex Masculin 
  

  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2004 – prezent  
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţii didactice pentru ciclurile licenţă, master. 
Activitate didactica de predare discipline (curs/seminar):Economia 
mediului, Ecoturism si turism rural, Managementul serviciilor, 
Managementul proiectelor in turism. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Educaţie 

Perioada 01.10.1999- 01.10.2004  
Funcţia sau postul ocupat Conferentiar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactica de predare discipline (curs/seminar): Economia 
și protecția mediului, Managementul exploatatilor agricole, Proiecte 
economice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Educaţie 

Perioada 01.10.1993 - 01.10.1999 
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactica de predare discipline (curs/seminar): Economia 
și protecția mediului,Agroturism si turism rural, Managementul 
exploatatilor agricole, Proiecte economice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4 

The picture can't be displayed.
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

Perioada 14.10.1990 - 01.10.1993 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactica de predare discipline (curs/seminar): 
Agroturism si turism rural, Managementul exploatatilor agricole, 
Proiecte economice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Educaţie 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1992-1999  
Calificarea / diploma obţinută    Diploma de doctor in economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Titlul tezei: Eficienta economica a progresului tehnic. Studiu de caz 
- Particularitati in productia agricola vegetala. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 6 
 

Perioada 1995 - 1999  
Calificarea / diploma obţinută    Diploma de licenţă în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Economia rurala, Management, Dezvoltare rurala durabila, 
Matematica, Microeconomie si Macroeconomie. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 5 

Perioada 1981 - 1985 
Calificarea / diploma obţinută    Diploma de licenţă în inginerie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Matematica si Statistica, Tehnologii agroalimentare, Organizarea in 
productie, Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului, Facultatea de 
Agricultura-șef de promotie 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 
 

ISCED 5 
  
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

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 

Limba engleza  C1 autonom C1 autonom C1 independent C1 independent C1 independent 
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Limba franceza  C2  B
1  B

1  B2  A2  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Viziune, simtul umorului, stil de comunicare eficient, experienţă de 
lucru în echipă în cadrul proiectelor de management si nu numai, 
capacitate de organizare si evaluare. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
 
 

 
 
 

Competenţe şi aptitudini de 
 utilizare a calculatorului 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice 
 

Permis conducere 

Proiectare, organizare si evaluare a curricula, competenţe educaţionale 
de abordare diferenţiata a educabililor, competenţe normative de 
utilizare funcţionala a documentelor şcolare; - organizare personala 
eficienta, comunicare, relationare; cunostinte teoretice si  practice 
solide in domeniul specific.  
Munca in echipa, analiza si sinteza, comunicare si adaptabilitate si 
organizare personala eficienta.  
 
Utilizare foarte buna a calculatorului, multimedia, social media 
 
 
Birotică, echipamente tehnice uzuale 

 
B si C 

  

  

Apartenenta la asociatii 
profesionale 

Membru in Asociatia Facultatilor de Economie din Romania, 
Membru in Asociatia Generala a Economistilor din Romania. 

  

  

Informaţii suplimentare Cursuri de perfecționare/specializare: 
 

Experiență în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă 
 Posibilităţi de dezvoltare a spaţiului rural din zona Călacea–Sat Chinez, 
judeţul Timiş din perspectiva integrării în spaţiul rural economic 
european” Grant de cercetare multianual  ,2002-2005. Contract nr. 
33960/2003. Cod CNSIS 268/7/2002 
 
Membru in echipa operaţională  a proiectului  ,,Realizarea unui sistem 
de elaborare a planurilor de afaceri, a studiilor de fezabilitate, a 
planurilor de productie, a strategiilor şi a altor soluţii utile în procesul 
decizional din producţia vegetală”, număr contract: 369/2006, 
Program Sectorial de Cercetare Dezvoltare, PS 6.2.2/ 2006, 
autoritatea contractantă: Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii 
Rurale, subcontract nr. 367.1 /18.12.2006, perioada de derulare 2006-
2010, încheiat cu Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii 
şi Dezvoltare Rurală, obţinut prin competiţie naţională, perioada de 
derulare:  2006-2010, nume director de proiect: Iuliana Dobre. 
Membru pentru anul 2008  in echipa operaţională  a proiectului  
“Modele şi metode complexe de cercetare în dezvoltarea rurală 
durabilă din România” - Grant A Consorţiu CNCSIS  78/07.06.06, 
perioada 2006-2008-Institutul de Economie Agrara din Bucuresti-
USAMVB. 
Expert elaborare curricula (expert pe termen scurt) 
Tiltu proiect: Inovarea educatiei  universitare la nivelul ciclului de 
licenta a viitorilor specialisti economisti in management si 
administrarea afacerilor pentru dezvoltarea durabila a organizatiilor 
din Romania in economia bazata pe cunoastere – INOVMAN,  
156/1.2/G/136372 
 
 Alte informații 
 
 

  

Timişoara,                                                                                  Semnatura 
19.11.2020            


