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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Gogoaşă Ioan 

Adresă Strada Dositej Obradovici, Nr. 1, Sc.B, Ap. 9,Timişoara, Timiş, Romania 

Telefoane 0040256277302 Mobil: 0040740520620 

Fax 0040256200296 

E-mail ionelgogoasa@yahoo.com 

  

Naţionalitate Română 

  

Data naşterii 25.09.1953 

  

Sex Masculin 

  

Experienţa profesională  

Perioada  2016- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Predare cursuri şi prelegeri universitare, lucrări practice, cercetare ştiinţifică 

Nivel licenţă: Chimie anorganică; Chimie analitică; Atmosfera şi calitatea mediului. 

Nivel master: Calitatea nutritională şi senzorială a alimentului; Tradiţie şi integrare pe  piaţa 

europeană alimentară senzorială; Strategii europene referitoare la aliment si securitatea 

alimentară. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „REGELE MIHAI I AL 

ROMÂNIEI” din Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, 

Departamentul: Controlul şi expertiza alimentelor 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie, cercetare în domeniul ştiinte inginereşti şi ingineria produselor alimentare 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

2007- 2016 

Conferențiar 

Predare cursuri şi prelegeri universitare, lucrări practice, cercetare ştiinţifică 

Nivel licenţă: Chimie anorganică şi analitică (IPA); Chimie anorganică, Chimie analitică; 

Chimie gernerală; Reziduuri anorganice şi organice în produsele alimentare; Protecţia 

mediului şi a lanţului trofic planta animal om. 

Nivel master: Feromoni, Produse agroalimentare organice, Tehnici moderne de investigare a 

produselor funcţionale 

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „REGELE MIHAI I AL 

ROMÂNIEI” din Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, 

Departamentul: Știința alimentului 

Educaţie, cercetare în domeniul ştiinte inginereşti şi ingineria produselor alimentare 

Perioada  2004 - 2007  

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Predare cursuri şi prelegeri universitare, lucrări practice, cercetare ştiinţifică, decan de an 

(2008/2009). 

Nivel licenţă:Chimie anorganică, Chimie analitică, Contaminarea minerală şi radioactivă, 

Politici şi strategii de securitate alimentară. 

mailto:ionelgogoasa@yahoo.com
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de 

Tehnologia Produselor Agroalimentare 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie, cercetare în domeniul ingineriei produselor alimentare 

Perioada 2003-2004 

Funcţia sau postul ocupat Inginer chimist 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activitate de analiză, control fizico-chimic  şi supravegherea calităţii produselor folosite în 

agricultură, construcţii etc., vehiculate în cadrul societăţii 

Numele şi adresa angajatorului SC Grup  M. I. R.  SRL - Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Producţie, cercetare aplicativă 

Perioada 1993- 2003   

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Predare cursuri şi prelegeri universitare, lucrări practice, cercetare ştiinţifică, îndrumător de 

an (Invăţământ la Distanţă). 

Nivel licenţă: Chimie anorganică, Chimie analitică, Radiometrie şi radiotoxicologie, Metode 

de control operativ în protecţia consumatorului 

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

Tehnologia Produselor Agroalimentare 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educatie, cercetare în domeniul ingineriei produselor alimentare 

Perioada 1986-1993 

Funcţia sau postul ocupat Chimist, şef laborator 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Coordonare activităţi de control analitic şi supraveghere a calităţii solului, apelor, 

îngrăşămintelor şi furajelor. 

Numele şi adresa angajatorului Oficiul Pentru Studii Pedologice şi Agrochimice, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Producţie, cercetare aplicativă 

Perioada  1976-1986 

Funcţia sau postul ocupat Chimist, şef laborator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activităţi de producţie, cercetare şi de control analitic şi ce supraveghere a 

calitatii materiilor prime, semifabricate şi produselor finite fabricate in cadrul I.D.T. 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Detergenţi Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Producţie, cercetare aplicativă 

  

Educaţie şi formare  

Perioada  2001- 2005 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în horticultură, Diploma de doctor: Seria D. Nr.0004914, Ordinul M.E.C. 

Nr.4802/15.08.2005 

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 

Chimia compusiilor mminerali, metode instrumentale de investigare, aplicatii in agricultură şi 

industria alimentara  

Determinarea elementelor minerale din sistemul sol-apă-produse vegetale (alimentare) şi 

cercetări teoretice în chimie anorganică, bioanorganică, ecologie.  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Studii doctorale  

Perioada  1972-1976 

Calificarea / diploma obţinută Chimist - specializarea Chimie, Diplomă de Licenţă în Chimie (media 10), Nr. minister 

249024, Nr. Univ. 19709-15 II 1977. 
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Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 

Chimie teoretică şi aplicativă în domeniile anorganică, organică, analitică, analiză 

instrumentală, chimie radioactiivă, chimie fizică. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică, Cluj Napoca. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Studii universitare 

 

Perioada      1968-1972 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat (media 8,16), Seria F, Nr. 33524, Nr. Lic.234/1.VII 1972 

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 

Profilul real 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Nr.1, Caransebeş, Caraş-Severin 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
Studii liceale 

Perioada      1960-1968 

Calificarea / diploma obţinută Şcoală generala, Certificat de absolvire seria B Nr.184638 din 06. VI 1968 

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 

Studii generale 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Şcoala generală nr. 32, Păltinişul, Caraş-Severin 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Şcoalăgenerală 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba maternă Romănă 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   A2  B1  A2  A1  A2 

Limba franceză    B1  B2  B1  B1  B2 

Limba rusă   B1  B2  B1  B1  B2 

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

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Experienţă bună in:  

- Coordonarea activităţii de pregătire a lucrărilor de licenţă sau disertaţie 

- Coordonarea activităţii echipelor de cercetare ştiinţifică interdisciplinară  

  - Organizarea cursurilor şi prelegerilor universitare, a lucrărilor practice si a altor activitati 

din domeniu. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea anumitor tipuri de echipamente tehnice folosite în laboratoarele de analiză şi 

control fizico-chimic (Spectrometre UV-VIS, IR, FAAS; echipamente electrochimice; 

echipamente radiochimice; etc).  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Experienţă în utilizarea programelor Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint, pachete de programe avansate de chimie  (Isis Base& Draw), programe de 

statistică matematică (Statistica, TableCurve, Origin). 

Competenţe şi aptitudini artistice Calităţi estetice  pentru muzică, folclor,  sport şi literatură 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte competenţe şi aptitudini  Membru în 6 Organizaţii profesionale recunoscute: 

o International Union of Soil Science 

o Societatea Română de Ştiinţa Solului 

o Societatea Română de Biochimie si Biologie Moleculară 

o Societatea de Chimie din Romana 

o Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României 

Timisoara 

o Asociatia Specialistilor din Industria Alimentara din România 

Informatii suplimentare  

Referinte 1. Prof. dr. ing. Căpriţă Adrian, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară "Regele Mihai I al României" a Banatului din Timișoara, 

Romania, adrian.caprita@gmail.com, tel. 0729155363  

2. Prof.dr. ing. Negrea Petru, Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea 

de Chimie Industriala si Ingineria Mediului, România, petru.negrea@upt.ro, 

tel. 0722792773 

3. Prof.dr. Măruţoiu Constantin, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-

Napoca, România, cmarutoiu@yahoo.com, tel. 0721028869 
 

Publicatii 

 

 

Manuale și cursuri universitare publicate in edituri recunoscute: 15 

Lucrări științifice: peste 200, dintre care 15 lucrări ISI și ISI Proceedings 

 

Contracte de cercetare Proiecte de cercetare-dezvoltare: 

- 1 în calitate de director P4USAMVB (CNCSIS) 

- 5 ca membru 

 
 

Anexe Copii ale diplomelor de studii, diploma de doctor, listă de cărți si lucrari 

științifice publicate, participari la congrese, simpozioane naționale și 

internaționale. 

 

 

Semnatura  

Conf dr Ioan Gogoasa 

18.04.2018 

mailto:adrian.caprita@gmail.com
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