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Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale  
 
 
 
 
 

Nume / Prenume MOŢ TEODOR 

Adresă(e) Calea Aradului nr. 119, cod 300645, Timişoara, Romania 

Telefon +40 0256277260 

E-mail(uri) teodor_mot@yahoo.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 31 August 1957 
  

Sex masculin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2004 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar la disciplinele de Patologie şi clinică medicală; Clinică şi patologie bovină 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Activitate didactică la disciplinele Patologie și Clinică medicală, Clinică și Patologie bovină  
Coordonator Clinici veterinare universitare, responsabil activitate sanitar veterinară in SDE 
Activitate de cercetare contractuală (membru în echipe ale granturilor de cercetare) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, Calea Aradului 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ - educaţie, cercetare 

Perioada 1998 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat conferenţiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate didactică la disciplinele Patologie și Clinică medicală, Clinică și Patologie bovină  
Activitate de cercetare contractuală (membru în echipe ale granturilor de cercetare) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, Calea Aradului 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ - educaţie, cercetare 

Perioada 1993-1998  

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări la disciplinele de Semiologie, Patologie şi clinică medicală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică la disciplinele Patologie și Clinică medicală, Boli de nutriţie şi metabolism 
Activitate de cercetare contractuală (membru în echipe ale granturilor de cercetare) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, Calea Aradului 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ - educaţie, cercetare 

Perioada 1985-1993 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar la disciplinele de Semiologie, Patologie şi clinică medicală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică la disciplinele  de Patologie și Clinică medicală, Semiologie 
Activitate de cercetare contractuală (membru în echipe ale granturilor de cercetare) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, Calea Aradului 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ - educaţie, cercetare 
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Perioada 1982-1985 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar epizootolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Examenul clinic, diagnosticul şi terapia afecţiunilor la întreg efectivul de bovine 

Numele şi adresa angajatorului A.E.I.C.V.L. Birtin, jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie şi asistenţă medical veterianară 

Educaţie şi formare  

Perioada 1991-1997 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în medicină veterinară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Toxicologie, biochimie medicală, metabolism 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, Calea Aradului 119 

Perioada 1988-1989 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Patologia specifică complexelor zootehnice de ovine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, Calea Aradului 119 

Perioada 1977-1982 

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic veterinar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform planului de învăţământ  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara 

Perioada 1972-1976 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profil real-umanist 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul real-umanist Chişineu Criş, jud. Arad 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B1 

Utilizator 
independent  

B1 
Utilizator 

independent   
A2 

Utilizator 
elementar  

A1 
Utilizator 

elementar   
B2 

Utilizator 
independent   

Limba franceză  
B1 

Utilizator 
independent   

B1 
Utilizator 

independent   
A2 

Utilizator 
elementar  

A1 
Utilizator 

elementar   
B2 

Utilizator 
independent   

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

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2021   20060628 

 

Competenţe şi aptitudini 
profesionale 

Susţinerea de cursuri  de specialitate postuniversitare 
Susţinerea de cursuri pentru perfecţionarea medicilor din teren (7 judeţe) 
 
Domenii de cercetare: 
-prevenirea, controlul şi managementul deficitului de seleniu în lanţul trofic plantă-animal-om  
-implicaţiile bilanţului energetic negativ asupra fertilităţii la bovine; 
-studiu disnutriţional de tip energo-proteic, mineralo-vitaminic şi enzimatic la puii broiler 
 
Publicaţii ştiinţifice 
Cărţi:  7 cărţi ca prim autor şi 5 cărţi în calitate de coautor 
Lucrări ştiinţifice: 202 de lucrări stiinţifice, articole ca prim autor şi colaborator, la simpozioane naţionale 
si internaţionale; 

 
Asociaţii profesionale 
Asociaţia medicilor veterinari din România 
Colegiul medicilor veterinari din România 
Asociaţia pentru Cercetare multidisciplinară din zona de vest a României 
 
Premii:  
2011-Premiul ION ADAMEŞTEANU pentru lucrarea „Medicina internă a animalelor” acordat de 
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 
2013-Premiul TRAIAN SĂVULESCU pentru lucrarea „Medicina Internă a animalelor” (vol. I-II) acordat 
de Academia Română 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Word, Excel, Power Point 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
    
Data: 04.01-2021                                                                                  


