
       
 

 

Informaţii personale  

 
Nume / Prenume 

 
Teodor Ioan Maldarasanu 

 

Adresă Cluj-Napoca 

Telefon Mobil: - 

E-mail maldarasanu_teodor@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 08.06.1986 

 
Experienţa profesională 

  
 11.2015.- 11.2016. – Manager de Operaţiuni – S.C. ECOCERT S.R.L.  
                                 - Organism de Inspecţie şi Certificare în agricultura               
                                    ecologică. 
  
07.2012. -10.2015. – Inspector Calitate / multinaţionala FrieslandCampina  
                                (S.C. NAPOLACT S.A.) / Departament Planificare şi     

                                  Materie primă, Napolact  
                               – auditor în echipa de audit intern a companiei  
                               – responsabil din partea departamentului de Materie  

                                    primă pe proiectul ,,ECOLOGICˮ  
 
04.2010. - 10.2010. – inginer practicant în cadrul fermei S.C. BASTO                      

                                     IMPORT-EXPORT S.R.L., Cluj-Napoca. Cercetare –     
                                     Influenţa diferitelor tipuri de alimentaţie asupra    
                                     producţiei de lapte şi reproducţiei la vaci.  
 
06.2008. - 10.2008. – inginer practicant – Marsh & Geest, Germania.  

                                     Tehnologii de crestere, ingrijire şi întreţinere a vacilor   
                                     şi a anexelor fermei.  
 
11.2007. - 03.2008. – colaborare – supervizor publicitar AMERICAN  

                                     EXPERIENCE, Cluj-Napoca. Supraveghere şi  
                                     coordonare a operatorilor în teren.  
 
01.2006. - 10.2007. – Coordonator depozit ROCOURIER, Cluj-Napoca.  

Obiectiv     Dezvoltare profesională orientată spre oportunităţi 
 

mailto:hotoiu_andreea@yahoo.com


Educaţie şi formare  

Calificarea / diploma obţinută Inginer Zootehnist  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 2011 - 2017 – Doctorat - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină  
                        Veterinară, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii,  
                        Specializarea Alimentatia animalelor, Cluj-Napoca 
 

 2009 - 2011 – Masterat – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină  
                       Veterinară, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii,  
                        Specializarea Managementul calitatii produselor de origine    
                        animaliera, Cluj-Napoca  
 
 2005 – 2009 – Facultate - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină  
                       Veterinară, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii,   
                        Specializarea Zootehnie 
  

Certificate 
 
  

Certificat de auditor intern pentru Sistemul de Siguranţă al Alimentului 
conform standardului FSSC 22000 : 2013  

Conferinte 
Cursuri 

DG SANCO FVO 2013/6891 - evaluarea controalelor oficiale in ceea ce 
priveste masurile tranzitorii referitoare la prelucrarea laptelui neconform 

 
Curs de formare şi implementare a sistemului informatic de stocare, evidenţă 
şi gestionare a datelor - SAP. 
 
Curs şi aplicaţii în practică a implementării sistemului de management al    
calităţii conform principiilor HACCP în unităţile de industrie alimentară 
 
Trasabilitatea pe lanţul alimentar conform ISO 22000:2007 
 

Publicatii 
Prezentari 

 Prim autor 
  Histological investigations at an intestinal level in laying quails fed with       
  fodders supplemented with different additives (Sel-Plex, Actigen and      Bio-  
  Mos), Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary  
  Medicine Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies, vol. 72, nr. 1,      
  9-12, 2015 
 
  The influence of combined use of fodder additives (Sel-Plex+Bio-Mos and     
  Sel-Plex+Actigen) in the feeds for laying guails on production performances   
  and egg quality, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary  
  Medicine Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies, vol. 72, nr. 2,      
  8-11, 2015. 
 
  The influence of some prebiotics (Actigen, Bio-Mos) administered in laying   
  quails feeds on growth performances and egg quality, Bulletin of University        
  of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Animal  
  Science and Biotechnologies, vol. 70, nr. 2, 6-27, 2013. 
 
  The influence of organic selenium (Sel-Plex) administered in the feed of    
  laying quails, on  production performances and egg quality, Bulletin of    
  University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca.  
  Animal Science and Biotechnologies, vol. 70, nr. 2, 6-27, 2013. 
 



  Coautor 
  The effect of some phytoadditives on growth performances and blood    
  parameters in Common Carp (Cyprinus carpio L.) Juveniles. Bulletin       
  USAMV Animal Science and Biotechnologies, Vol. 69, nr. 1-2, 315-316. 
 
  The effect of some phytoadditives on growth performances and blood indices     
  in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W.). Bulletin USAMV Animal    
  Science and Biotechnologies, Vol. 69, nr. 1-2, 317-318. 

         Aptitudini şi competenţe 
                                  personale 

Tenace, corect, deschis la comunicare, atent la detalii, capacitate de evaluare 
a situatiilor si generare de strategii si raspunsuri adecvate. 
Competente tehnice si administrative dobandite si exersate in practica.  
Concentrare pe stabilirea, prioritizarea si indeplinirea obiectivelor, lider 
organizational, capacitate de analiza si sinteza a informatiilor 
 

Limbi străine cunoscute Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză   bun  bun   bun  bun  mediu 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Menţionez faptul că sunt o persoană perseverentă, ordonată, ambiţioasă, 
comunicativă, rezistentă la condiţii de stres, adaptabilă noilor situaţii, 
originală şi creativă. 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces, WordPad) 
 
Utilizarea sistemului informatic de gestionare a bazelor de date System 
Applications and Products (SAP) 
 
Cunoştinţe de bază despre aplicaţii de design grafic (Photoshop) 

 

Permis de conducere Deţin permis de conducere categoria B din anul 2005. 

 
 

VĂ  MULŢUMESC 
Cu stimă şi respect Ing. Maldarasanu Teodor Ioan 

        
 
 


