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Experienţa profesională  
  

Perioada  Aprilie 2012 – prezent 
 

Funcţia sau postul ocupat Decan, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare,  
 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi manageriale specifice postului, elaborare de strategii 
 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare - USAMVB Timişoara, 300645, Timişoara, Calea 
Aradului 119, România  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada Octombrie 2009 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducător de doctorat în domeniul Ingineria Produselor Alimentare 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi educaţionale, de îndrumare a doctoranzilor specifice domeniului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, 
Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 2008-2012 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare,  
 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi manageriale specifice postului, elaborare de strategii 
 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare - USAMVB Timişoara, 300645, Timişoara, Calea   
Aradului 119, România  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învăţământ superior 

Perioada Martie 2008 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor  titular la disciplinele Contaminanţi agroalimentari  şi  Monitorizarea riscului de contaminare  a 
produselor agroalimentare. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumarea şi verificarea activităţii didactice specifică disciplinelor (proiecte de an, curs, lucrări 
practice, proiecte de diplomă, activitate tutorială şi asistată pentru învăţământul cu frecvenţă redusă 
etc.); activitate de cercetare. 
Conducător de doctorat – domeniul Ingineria Produselor Alimentare din anul 2010. 
Decan al Facultăţii de Tehnologia Produselor Agroalimentare din anul 2012. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare - USAMVB Timişoara, 300645, Timişoara, Calea 
Aradului 119, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada Aprilie 2005 - martie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar  titular la disciplinele Contaminanţi agroalimentari  şi   Chimie fizică şi coloidală. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumarea şi verificarea activităţii didactice specifică disciplinelor (proiecte de an, curs, lucrări 
practice, proiecte de diplomă, activitate tutorială şi asistată pentru învăţământ la distanţă, etc.); 
activitate de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare - USAMVB Timişoara, 300645, Timişoara, Calea 
Aradului 119, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada Octombrie 2001 - aprilie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări  titular la disciplinele Contaminanţi agroalimentari  şi  Chimie fizică şi coloidală. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumarea şi verificarea activităţii didactice specifică disciplinelor (proiecte de an, curs, lucrări 
practice, proiecte de diplomă, activitate tutorială şi asistată pentru învăţământ la distanţă, etc.); 
activitate de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare - USAMVB Timişoara, 300645, Timişoara, Calea 
Aradului 119, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada Octombrie 1996 - octombrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Asistent titular la disciplina Chimie fizică şi coloidală. 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumarea şi verificarea activităţii didactice specifică disciplinei (proiecte de an, lucrări practice,  
activitate asistată pentru învăţământ la distanţă, etc.); activitate de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare - USAMVB Timişoara, 300645, Timişoara, Calea 
Aradului 119, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada Septembrie 1989 – octombrie 1996 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  de chimie 

Numele şi adresa angajatorului Liceul F.S. Nitti, Timişoara, Str. Corbului 7C, 300239 Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  preuniversitar 

Perioada Septembrie 1988 – septembrie 1989 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de chimie 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Electromotor, Piata Iancu Huniade 3, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învăţământ  preuniversitar   

Perioada Septembrie 1987 – septembrie 1988 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  de chimie 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala generală nr.7, Str. I. Ionescu de la Brad nr.2, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  preuniversitar 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Modul de formare în managementul universitar „Servicii şi suport pentru studenţi” Certificat Nr. M7/58 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Perioada 

Ministerul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/ 
UEFISCDI 
2009 

Calificarea / diploma obţinută Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Certificat Seria G. Nr. 00090787 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/SC. 
GILAL SRL. 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

2009 
Auditor în domeniul calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/SC. 
SRAC Servicii Grup SA 

Perioada 1996 – 2004 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în chimie, Domeniul Inginerie chimică/ diploma de doctor seria C nr. 0004948, în baza 
Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.1377  din 08.09.2004. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială 

Perioada 1987 - 1993  

Calificarea / diploma obţinută Studii superioare, diplomă studii superioare seria I  nr. 14610 (eliberată cu nr. 40405 din 29.06.1993) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

1974 – 1985 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul C.D. Loga , Timişoara 

 

 

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză, germană, engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 
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Germană  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Calităţi şi aptitudini excelente de comunicare. 
Persoană dinamică, spontană, cu o foarte mare putere de muncă şi decizie, ordonată, perseverentă, 
orientată şi bine determinată, capacitate de lucru în echipă, responsabilă, sinceră, serioasă, 
rezistentă la condiţii de stres, adaptabilă noilor situaţii, conştientă de propriile limite şi posibilităţi, 
extrem de realistă, înzestrată  cu originalitate şi creativitate. 
Reale posibilităţi de a stabili şi cultiva cu uşurinţă relaţii personale şi de a fi un  interlocutor agreabil. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea şi coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare, organizarea şi amenajarea spaţiilor 
de cercetare, aptitudini organizatorice. Aceste aptitudini au fost dobândite pe parcursul activităţii 
desfăşurate în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea 
de Tehnologia Produselor Agroalimentare, şi în general pe parcursul întregii existenţe. 
Aptitudinile şi competenţele pedagogice au fost însuşite în modulul pedagogic efectuat în timpul 
studenţiei, iar desăvârşirea lor am realizat-o în timpul celor 16 ani de activitate desfăşurată în cadrul 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea de Tehnologia 
Produselor Agroalimentare. 

   
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea unor tipuri de echipamente tehnice folosite în laboratoarele de analiză şi control al calităţii 
produselor alimentare. 
Aceste aptitudini au fost dobândite în timpul studenţiei, perfecţionate pe parcursul elaborării tezei de 
doctorat şi pe parcursul activităţii desfăşurate în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea computerului:  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio, 
Adobe Acrobat, ChemOffice, Hyperchem, software statistică (pachetul Statistica, Origin). 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de literatură, muzică, deosebit simţ al esteticului. 
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare  

Apartenenţă la asociaţii profesio-
nale / platforme tehnologice 

Sunt membru al Consiliului de Administraţie al Universităţii, membru al Consiliului facultăţii, 
preşedinte sau membru în diferite comisii ale facultăţii (comisia didactică, comisia de etică, comisia 
de strategii, comisia de calitate şi comisia de cercetare ştiinţifică), şi sunt coordonator al programelor 
de master ale facultăţii. De asemenea, fac parte din comisii de admitere, de licenţă, de susţinere a 
examenului de diplomă, precum şi membru în comisii pentru programele de formare profesională. 
Sunt preşedintele Filialei Timiş a Asociaţiei specialiştilor din industria alimentară din România 
A.S.I.A.R. De asemenea, sunt membru în 3 asociaţii naţionale de specialitate (Societatea Română 
de Chimie, Asociaţia de Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României, Asociaţia 
specialiştilor din industria alimentară din România A.S.I.A.R). 

  

Activitate de evaluare şi expertiză Începând cu anul 2008 sunt evaluator A.R.A.C.I.S. în cadrul domeniului Ingineria Produselor 
Alimentare. 
De asemenea, sunt evaluator şi examinator al programelor de calificare din cadrul Agentia judeteana 
pentru plati si inspectie sociala Timis 

  

Activitate de cercetare şi publicistică 
(sinteză) 

Activitatea de cercetare s-a concretizat prin 17 contracte de cercetare în calitate de director sau 
colaborator, un număr de 135 de lucrări ştiinţifice publicate şi 4 cărţi. 
Sunt referent ştiinţific al Journal of Agroalimentary Processes and Technologies, precum şi al 
International Conference of Applied Sciences, Chemistry and Chemical Engineering. 

  

  

 

        

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

