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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MOŢ DANIELA-MARINA 
Adresă(e) Loc. Dumbrăviţa, Str. Szentes, nr. 24, ap. 1, cod 307 160, Jud. Timiş, România 

Telefon(oane) 0726099492   
Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri) dana_tm@.yahoo.com 
dana_tm@animalsci-tm.ro 
 
 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 5 Mai 1963 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

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

  

Experienţa profesională 24 de ani de învăţământ universitar şi cercetare 
  

Perioada 1995 – prezent  
Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări  la disciplinele de Patologie animală şi tehnici sanitar veterinare., Microbiologie şi 

Imunologie, Microbiologie generală. 
Activităţi şi responsabilităţi principale Prezentare curs şi lucrări practice la disciplinele de Patologie animală şi  tehnici sanitar veterinare,  Microbiologie 

animală, Microbiologie  la studenţii anului II Zootehnie,  Biotehnologii I,  
Coordonare ştiinţifică studenţească (lucrări de licienţă). 
Activitate de cercetare contractuală (membru în echipe ale unor contracte de cercetare) 
Referent ştiinţific al volumului de lucrări ştiinţifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Timişoara, 300645, Calea Aradului 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ - educaţie, cercetare 
 
 

Perioada 1992-1995  

Funcţia sau postul ocupat Aasistent la disciplinele de Patologie animală  şi t.s.v., Microbiologie şi Imunologie, Microbiologie generală.  

Activităţi şi responsabilităţi principale Lucrări practice la disciplina de  Patologie animală şi t.s.v., Microbiologie şi Imunologie, Microbiologie generală  
Activitate de cercetare contractuală (membru în echipe ale contractelor de cercetare) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Timişoara,  300645, Calea Aradului 119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ - educaţie, cercetare 
 
1991-1992 
Preparator la disciplinele de Patologie animală , Tehnici sanitar veterinare., Microbiologie şi Imunologie. 

mailto:dana_tm@.yahoo.com
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Perioada 1989-1991 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar epizootolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Supraveghere epizootologică cu aplicarea măsurilor de profilaxie specifică în efectivele de păsări pentru 
producţia de ouă şi carne. 
Efectuarea acţiunilor obligatorii conform legislaţiei 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea Avicola de Stat  Bocşa, judeţul Caraş-Severin 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie şi asistenţă medical veterianară 

Educaţie şi formare  

Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în medicină veterinară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite    Restructurări imunitare şi imuno-morfologice în infestaţia cu Oestrus ovis 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, 300645, Calea Aradului 119 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 1984-1989 

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 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 1978-1982 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profil chimie-biologie (real)  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul  de Filologie Istorie (Colegiul Bănăţean) Timişoara, judeţul Timiş 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) română (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 
Utilizator 

independent  B2 
Utilizator 

independent   B2 
Utilizator 

independent  B2 
Utilizator 

independent   B2 
Utilizator 

independent   

Limba franceză  B2 
Utilizator 

independent   B2 
Utilizator 

independent   B2 
Utilizator 

independent B2 
Utilizator 

independent  B2 
Utilizator 

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

Competenţe şi abilităţi sociale  Capacitate de analiză şi comunicare 
 Spirit de echipă 
Abilităţi de comunicare 
Perseverenţă 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizare manifestări stiinţifice 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini tehnice Domenii de cercetare: 
testarea preliminară a acţiunii imunomodulatoare a extractului total şi a concentratului poliholozidic din 
Plantago sp., Allium sp., Helleborus sp., regăsite în produse ca Seleretard, Selezinc, Cuprosel, ORF, cu şi 
fără adjuvant; 
realizarea unor modele experimentale şi a unor metodologii de lucru pentru studiul reglării induse a 
răspunsului imun pe animale de laborator şi pe animale de fermă, utilizând preparate imunoreglatoare; 
testarea activităţii imunomodulatoare a unor preparate experimentale pe bază de lecitine; 
caracterizarea statusului imun la animale cu diverse stări patologice; 
aplicaţii ale produselor biotehnologice în tratamentul bolilor la animale: corelaţii cu vaccinările preventive; 
caracterizarea răspunsului imunitar adaptativ şi natural indus de produse bacteriene; 
caracterizarea răspunsului imun în boli parazitare. 

 
Asociaţii profesionale 
Asociaţia Generală a medicilor veterinari din România 
Asociaţia Veterinară Mondială (W.V.A.) 
Federaţia Europeană a Medicilor Veterinari (F.V.E.) 
Asociaţia "Cooperare şi Schimburi Veterinare Est-Vest" (C.E.V.E.O.) 
Asociaţia Veterinară din Balcani şi Zona Mării Negre (BaBSeVA) 
 
 
Publicaţii ştiinţifice:  
Cărţi:  3 cărţi ca prim autor  
Lucrări ştiinţifice: 34 lucrări ştiinţifice publicate ca prim autor, 74 ca şi colaborator, la simpozioane naţionale si 
internaţionale, 19 articole în reviste de specialitate; 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului Word, Excel, Power Point 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 

 

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 

 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B, din anul 1998. 
 

 

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, 
referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 

 

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   Şef lucrări dr. Daniela Moţ 

                                                                                                                           


