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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DÎRJA MARCEL 

Adresă(e)  

Telefon(oane) Tel. 0264-596384, int. 272 Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri) marcel.dirja@usamvcluj.ro, dirjamarcel@yahoo.fr 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 12.09.1963 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă actual / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2006 – prezent – profesor universitar la USAMV Cluj – Napoca 
2000 – 2006 – conferentiar la USAMV Cluj – Napoca 
1997 – 2000 – sef lucrari la USAMV Cluj – Napoca 
1992 – 1997 – asistent universitar la USAMV Cluj – Napoca 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Îmbunătăţiri funciare, amelioraţii silvice, corectarea torenţilor, evaluarea bunurilor imobiliare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Educaţie şi Instruire  
  

Perioada 1994 – 1998  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în agricultură şi horticultură 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

mailto:marcel.dirja@usamvcluj.ro
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor 

 
Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
1983 – 1988 
 
Inginer 
 
Îmbunătăţiri Funciare, Topografie 
 
 
Institutul Politehnic Gh. Asachi, Facultatea de Construcţii, Specializarea Îmbunătăţiri Funciare 
 
 
Universitar 
 
 
1978 – 1982 
 
Bacalaureat 
 
Matematică, Fizică 
 
 
Liceul de Matematică – Fizică Ştefan cel Mare, Suceava 
 
 
Liceal 

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 

Engleză   Mediu  Mediu  Mediu  Mediu  Mediu 

Franceză   Mediu  Mediu  Mediu  Mediu  Mediu 

Germană   Mediu  Mediu  Mediu  Mediu  Mediu 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitǎţi de comunicare interumanǎ, deschis, sociabil, spirit de echipǎ 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Au fost confirmate prin alegerea în poziţii care presupun responsabilităţi (prodecan, membru al 
Consiliului de Administraţie ANIF) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Expert evaluator programe naţionale de cercetare: CNCSIS, CEEX; 
- Expert evaluator de terenuri şi clădiri, atestat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din 

România (ANEVAR); 
- Expert tehnic judiciar în specializarea Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală; 
- Membru în Consiliul de Etică şi Management Universitar 

 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office, Autocad, ArcGIS 
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Alte competenţe şi aptitudini Adaptabilitate în situaţii limitǎ, capacitate de acumulare rapidǎ  a informaţiilor 
  

Permis(e) de conducere Categoria B (1992) 
  

Informaţii suplimentare - Membru in Comisia de Finanțare a Învățământului Superior, din 2015; 
- Atestat de Autoritatea Naţională de restituire a proprietăţilor Bucureşti în calitate de 

Evaluator terenuri; 
- Atestat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru elaborarea 

studiilor de teren, documentaţii tehnico-economice de îmbunătăţiri funciare în domeniul 
Silvic; 

- Membru în Comisia Naţională a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
(ANCPI) ce are drept scop elaborarea normelor tehnice de bonitare - evaluare pentru 
terenuri şi clădiri, ce vor sta la baza impozitării începând cu anul 2007; 

- Persoană fizică autorizată Prefectura jud. Cluj - Consulting Proiectare construcţii agro-
zootehnice şi măsurători topo; 

- Persoană fizică autorizată Primăria Municipiului Cluj-Napoca, domeniu Consultanţă în 
amenajarea şi organizarea teritoriului;  

- Membru în Comisia de recepţie a lucrărilor de amenajare spaţii verzi, Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca, 2002-2004; 

- Membru în Consiliul Facultăţii de Horticultură al USAMV Cluj-Napoca; 
- Membru în Comitetul Ştiinţific al celei de-a XVIII-a Conferinţe Naţională de Ştiinţa 

Solului, cu participare internaţională "100 de ani de ştiinţa Solului în România" - 
Managementul şi utilizarea resurselor de sol, protecţia mediului agricol şi dezvoltare 
rurală din centrul şi nord-vestul României", 20-26 august 2006; 

- Membru în Comisia judeţeană de recepţie a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare - Direcţia 
Agricolă şi Dezvoltare Rurală Cluj; 

- Membru în Comisia de recepţie a suprafeţelor redate în circuitul agricol după scoaterea 
lor temporară - Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Rurală Cluj; 

- Membru în Comisia de recepţie a noilor perimetre de ameliorare din jud. Cluj - Direcţia 
Agricolă şi Dezvoltare Rurală Cluj. 

- Membru al Consiliului de Administraţie al ANIF – 2010. 
 

Cărţi şi lucrări ştiinţifice: 20 cărţi publicate, in domeniile: combaterea eroziunii solului, pedologie, 
cadastru, combaterea excesului de umiditate, amelioratii silvice si corectarea torentilor; evaluarea 
bunurilor imobiliare, peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate, din care 
(http://apps.webofknowledge.com): 
2018 – 1 articol indexat web of knowledge; 
2016 – 1 articol în Revista cu factor de impact 0.458 (2007) sau 0.434 (ultimii 5 ani); 
2016 – 2 articole proceedings; 
2016 – 1 capitol – articol indexat web of knowlwdge; 
2012 – 1 articol proceeding; 
2006 – 4 articole proceedings; 
2005 – 9 articole proceedings; 
2004 – 6 articole proceedings; 
2003 – 6 articole proceedings; 
2002 – 6 articole proceedings. 
 
și 2 articole în curs de publicare (ambele acceptate). 
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