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INFORMAŢII PERSONALE STRUŢI DĂNUŢ IOAN  
 

   

  

 danut.struti@usamvcluj.ro 

https://orcid.org/0000-0001-5164-6571 

https://www.researchgate.net/profile/Struti-Danut-2 

 
 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

POZIŢIA Doctorand Școala Doctorală de Științe Agricole Inginerești, USAMV-CN 

  

 2021: Life Sciences for Sustainable Development - USAMV Cluj, 
The 20th International Conference ”Life Sciences for Sustainable 
Development” 

                   Participare și susținere publică lucrare științifică (oral presentation) 

 2020: International Conference "Agriculture for Life, Life for 
Agriculture" – USAMV București 

                   Participare și susținere publică lucrare științifică (oral presentation) 

 2020: Life Sciences for Sustainable Development - USAMV Cluj, 
The 19th International Conference ”Life Sciences for Sustainable 
Development” 

                   Participare și susținere publică lucrare științifică (oral presentation) 

 2020: Clarivate - Web of Science 
                   Participare programe de formare 

 2017, 2018, 2019 : Voluntar admitere USAMV CN 

 2016 – 2017: INGINER ZOOTEHNIST fermă de îngrăşare a 
taurinelor – șef de fermă 

 2016 martie – 2016 decembrie : VICEPREŞEDINTE INTERN 

Organizatia Studenţilor Biotehnologi Piscicultori şi Zootehnişti  

 2015 – 2018 : VICEPREŞEDINTE Comitet Cămin Studenţesc XII 
USAMV Cluj-Napoca, 2013-2015 membru 

 2015 decembrie : VOLUNTAR 
Banca de Alimente USAMV Cluj-Napoca si Crucea Rosie 
 

 2012 - 2016 : LIDER de grupă studenţi 

 2013 – octombrie 2015 : STUDENT CONSILIER 

 2013 - 2015: REPREZENTANTUL STUDENȚIOLR în Consiliul 
Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii 
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 Târgul Apicol Cluj Napoca, martie 2013, USAMV Cluj organizator 
 

 2012 – 2013 : VOLUNTAR – Workshop proiecte europene 
USAMV 
 

 2016: VICEPREȘEDINTE INTERN Organizaţia Studenţilor 

Biotehnologi Piscicultori şi Zootehnişti 
 

 2013 - 2016 : COORDONATOR Relaţii şi Activităţi Interne 
Organizaţia Studenţilor Biotehnologi Piscicultori şi Zootehnişti 

 

 2012 – 2017: MEMBRU 
Organizaţia Studenţilor Biotehnologi Piscicultori şi Zootehnişti - activităţi de 
voluntariat 
 

 2012 – 2018:  
Promovarea ofertei educaţionale a Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii şi 
a Universităţii de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

▪ Octombrie 2018 – septembrie 2021:  Student Doctorand  S.A.I. USAMV CN, domeniul 
zootehnie, tema de cercetare Alimentația animalor 
 

▪ 2018-2019: Modulul pedagocic DPPD Usamv Cluj-Napoca (I+II) 
 

▪ 2016 octombrie – 2018 iunie: Master Managementul calităţii produselor de origine 
animalieră – Diplomă de Masterat 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca 

 

▪ 2012 – 2016 : Inginer Zootehnist , diploma de inginer  seria IA  Nr. 0045568 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca 

Competenţe generale dobândite: 
Nutriția și alimentația animalelor de fermă, Tehnologia producerii nutrețurilor 
combinate, Tehnologia de creştere, exploatare şi intreţinere a animalelor de ferma: 
bovine, suine, ovine, caprine, păsări și albine. Protecția mediului și ecologia 
ecosistemelor, Managenmentul deșeurilor și contaminaților de mediu, Managementul 
calității produselor de origine Animaliere, Producerea, prelucarea şi conservarea 
produselor animaliere, anatomia si fiziologia animalelor, patologia animalelor, 
reproducţie animală, alimentaţia şi nutriţia animalelor de fermă, ameliorare şi genetică 
animală, 

 

▪ 2015 : Calificare profesională:  Operator Însămânţări  Artificiale la animale,           
N. 00190437 
 

▪ 2011: Calificare profesională: Apicultor, filiala Satu Mare 
 

▪ 2008 – 2012 : Diplomă de Bacalaureat 
Colegiul Naţional Ioan Slavici Satu Mare 
 

▪ 2000 – 2008 : Şcoala cu clasele I-VII Dr. Vasile Lucaciu Satu Mare 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

Limba(i) maternă(e) Limba Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  
 

Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză 
 

B2 C2 C1 C2 B2 

 Certificate de competenţe lingvistice  

 
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ Foarte bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa dobandită ca urmare a 
rolului de reprezentant al studenţilor din Facultate, prin rolul de lider şi prin implicarea în 
activităţi de voluntariat. Bune competențe de comnicare în limbaj științific, dobandit ca 
urmare a parcurgerii studiilor masterale și mai ales doctorale. 

▪ competenţe de comunicare şi socializare dobândite datorită prezenţei în contact 
permanent cu oamenii  

▪ fire deschisă, extrovertită, calmă, serioasă 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 
 foarte bune competenţe şi abilităţi decizionale, de sinteză si analiză dar şi de 

leadership prin implicarea în numeroase proiecte şi prezentări științifice, conferințe, 
paritcipare la activități caritabile, ecologizare a mediului şi sportive. 
 

 Doctorand – buna organizare și efectuare a activitatilor de cercetare, documentare, 
redactare publicatii și prezentari stiintifice 

 
 Șef de fermă – conducerea și organizarea activităților zilnice existente intr-o fermă de 

taurine la îngrășat 
 
 Organizator-voluntar al activităţii caritabile „Banca de alimente USAMV” – decembrie 

2015 
 

 Organizator al activităţii sportive „Cupa Zootehniei la Fotbal” ediţiile 2014, 2015 . 
 
 Organizator Targ Apicol 2014, Expo Transilvania. 

 
 Organizator workshop : Impactul inginerului asupra mediului (noiembrie 2014) 

 
 Creativitate, adaptare uşoară 

 
 Asumare de responsabilităţi 

 
 Spirit de echipă, sunt o fire cu iniţiativă, inovatoare,  
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Competențe in elaborarea unor designe și protocoale experimentare, compentențe 
intelectuale și capacități de asimilare a unui volum considerabil de informații în urma 
studierii cercetărilor din domeniu cuprinse in Bazele de Date Internationale. 

▪ Competențe de analiza statistică 

▪ o bună cunoaştere a proceselor de creştere  şi îngrăşare a taurinelor de carne, lucrul cu 
personalul, conducerea de evidenţe, registre intrări/ieşiri etc. 

▪ Buna capacitate de cooperare si realizare a vanzarilor si achizitionarilor de orice natura 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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    INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Competenţă digitală 

(certificat Bacalaureat 2012) 
AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 B2  B2  B2 B2 B2 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Certificat de competenţa digitală 

 ▪ o bună stăpânire a unei suite de programe PC (procesare de text, calcul tabelar, software 
pentru prezentări, microsoft office, powerpoint etc) 

▪ bune cunoştinţe de editare foto 

▪ instalarea a diverse programe, aplicaţii 
 

Permis de conducere  Permis auto categoria B 

Permis de conducere a tractorului agricol 

 

Prezentări, cercetări proprii 

 

 

Participări și premii la  

diferite concursuri 

 

 

 

 6 articole științifice ISI, 5 cu factor de impact 
 8 articole BDI  
 3 lucrări științifice studențești  
 1 - Lucrare de Diplomă, 1 – Lucrare de Disertație, 1 – Teză de doctorat 

 
 2016 – Locul  1 : la sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, ediţia XIII-a, 

Organizată de USAMV Cluj-Napoca.  
 2015 – Mențiune la sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, ediţia XII-a, 

Organizată de USAMV Cluj-Napoca, cu două lucrări. 
 2015 – Locul 2 AGRONOMIADĂ - Disciplina Ameliorarea animalelor de fermă. 

Cluj-Napoca, 

10.12.2021 

 2015, 2017, 2018 – Participări la Concursul Național de Nutriție Animală, Iași. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Struți Dănuț Ioan 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

