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Curriculum vitae DESPINA-MARIA BORDEAN

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Bordean Despina - Maria

Adresă(e) 2, Mures, 300422, Timisoara, Romania
Telefon(oane) 0040-256-277302 Mobil: 0040-724217134

Fax 0040-256-200296
E-mail(uri) despina.bordean@gmail.com,

Naţionalitate(-tăţi) romana
Data naşterii 17/09/1967

Sex feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional

Invatamant Universitar

Experienţa profesională Activitate in invatamant si cercetare din 1996 pana in prezent

Perioada 01/03/2005 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Sef Lucrari (Lector)

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica: Ecologie si protectia mediului; Auditul mediului, Atmosfera si calitatea
mediului, Analiza produselor agroalimentare; Tehnici avansate de analiză fizico- chimică,Analize
moderne în siguranţa alimentară

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare Departamentul CEA –
Controlul si expertiza alimentara. 119, Calea Aradului, 300645, Timişoara, Romania

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitati didactice si de cercetare, sectorul Invatamant

Perioada 01/03/2000 – 01/03.2005
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica: titular la disciplinele: Chimie analitica si analiza instrumentala; Fenomene
de transfer; Chimia apei si solului; Chimie generala si biochimie, Separari de biomolecule,
Bioreactoare

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Departamentul Biotehnologii, 119,
Calea Aradului, 300645, Timişoara, Romania

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitati didactice si de cercetare, sectorul Invatamant

Perioada 02/10/1996 – 01/03/2000
Funcţia sau postul ocupat Preparator

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica: preparator la disciplinele: Chimie analitica si analiza instrumentala,
Fenomene de transfer, Tehnici identificare si separare biomolecule

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Departamentul Biotehnologii, 119,
Calea Aradului, 300645, Timişoara, Romania

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitati didactice si de cercetare, sectorul Invatamant

Educaţie şi formare
Perioada 2010 –  2011

Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii postuniversitare in specializarea: Poluarea , protectia si managementul
mediului, Curs postuniversitar , Universitatea Transilvania, Brasov
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Disciplinele principale studiate / Poluarea mediului. Energie si mediu; Managementul si auditul mediului conf ISO 14001si 19011;
Protectia biodiversitătii. Răspunderea juridică pentru daunele aduse mediului; Tehnologii curate
aplicate în protectia mediului industrial; Monitorizarea mediului; Protectia solului, Protectia apei;
Protectia atmosferei etc

Competenţe profesionale dobândite Explicarea mecanismelor, proceselor si efectelor de origine antropica sau naturala care determina si
influenteaza poluarea mediului; Gestionarea si solutionarea problemelor specifice de mediu pentru
dezvoltare durabila; Elaborarea si exploatarea sistemelor de monitorizare a poluantilor; Controlul
calitatii mediului, evaluarea impactului si a riscului si elaborarea de variante tehnologice cu impact
redus asupra mediului in concordanta cu cerintele BAT/BREF si cu legislatia in vigoare;
Desfasurarea activitatilor specifice managementului si marketingului in ingineria si protectia
mediului

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Transilvania, Brasov, 29, B-ul Eroilor, 500036, Brasov, Romania

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postuniversitare, Ingineria si protectia mediului in industrie, Cod RNCIS L120190010,

Perioada 2002 – 2006
Calificarea / diploma obţinută Titlul de „Doctor în Agronomie”, Specializarea: Agrochimie, cu teza „Cercetări cu privire la

acumularea unor metale grele în organisme şi principalele metode de detoxifiere”
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Examene la disciplinele: Metode spectrofotometrice si cromatografice de analiza ; promovat cu
obtinerea calificativului” foarte bine”; Chimia combinatiilor complexe; promovat cu obtinerea
calificativului” foarte bine”; Agrochimie;  promovat cu obtinerea calificativului” foarte bine”
Referate: Studiul bibliografic cu privire la actiunea Pb2+ si Cd2+ in circuitul sol-planta-animal-om,
promovat cu obtinerea calificativului” foarte bine”; Studiul bibliografic cu privire la metodele de
detoxifiere in intoxicatiile cu metale grele, promovat cu obtinerea calificativului” foarte bine”
3. Cercetari cu privire la acumularea unor metale grele în organisme şi principalele metode de
detoxifiere, promovat cu obtinerea calificativului” foarte bine”;

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

USAMVB Timişoara, Facultatea de Agricultura, 119, Calea Aradului, 300645, Timişoara,
Romania

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Doctorat stiintific

Perioada 2002 – 2004
Calificarea / diploma obţinută Titlul de Magister, Diploma de Master în domeniul Agricultură, specializarea: Utilizarea

durabilă a terenurilor agricole
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Utilizarea durabilă a terenurilor agricole;  Monitoringul calitatii solului; Cartarea agrochimica a
terenurilor agricole; Resurse minerale si organice fertilizante/ Dobandirea de expertiza in
gestionarea resurselor naturale; și planificarea și politica de utilizare a terenurilor agricole.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

USAMVB Timişoara, Facultatea de Agricultura, 119, Calea Aradului, 300645, Timişoara,
Romania

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Masterat

Perioada 1996 –1997
Calificarea / diploma obţinută Titlul de Magister, Diploma de Studii Aprofundate în domeniul Zootehnie, specializarea:

Biotehnologii de reproducţie în ameliorarea genetica a populatiilor de animalelor domestice,
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Biotehnologii de reproducţie în ameliorarea genetica a populatiilor de animalelor domestice
Biotehnologii, Biologie moleculara – Tehnici de ADN recombinat; Insusirea tehnicilor si
metodelor specifice domeniului si dobandirea de expertiza pentru implementarea biotehnologiilor
de reproductie in productie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

USAMVB Timişoara, Facultatea de Agricultura, 119, Calea Aradului, 300645, Timişoara,
Romania

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postuniversitare

Perioada Mai 1997
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Calificarea / diploma obţinută Certificat De`Etudes Superieures, Biotechnologies de Reproduction dans l`Amelioration des
troupeaux des Animaux Domestiques,

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Biotehnologii de reproducţie în ameliorarea genetica a populatiilor de animalelor domestice
Biotehnologii, Biologie moleculara – Tehnici de ADN recombinat; Insusirea tehnicilor si
metodelor specifice domeniului si dobandirea de expertiza pentru implementarea biotehnologiilor
de reproductie in productie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

l`USAB Timişoara dans le cadre des modules d`enseignement interuniversitaire francophone,
ENSA , Rennes, France

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postuniversitare

Perioada 1989 –1995
Calificarea / diploma obţinută Titlul de inginer, Diploma de Licenta In profilul Chimie, specializarea Chimia şi tehnologia

materialelor oxidice
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Chimie fizică aplicata; Chimie coloidală; Chimie analitica; Chimie organic; Chimie anorganica;
Tehnologia substanţelor anorganice;Tehnologia sticlei, Cineticǎ chimicǎ, Cristalografie, Chimia
fizica a stării solide, Automatizǎri, Tehnologia lianţilor, Tehnologia ceramicii, Echilibre defaze în
sisteme oxidice, Transfer termic, Bazele tehnologiei chimice;Tehnologie chimicǎ generala;
Tehnologia pigmenţilor, Transfer de masă, Coroziune şi protecţie anticorozivă, Optimizări, Utilaje
în industria chimica/ Instalaţii termotehnologice în industria silicaţilor etc
Analiza, descrierea şi utilizarea conceptelor fundamentale de inginerie chimică , expertiza in
exploatarea proceselor şi instalatiilor specifice industriei chimice, in special în domeniul materialelor
oxidice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea ‘’Politehnica’’ Timişoara, Facultatea de Chimie Industrialã

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii universitare, nivel licenţă

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Romana
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Germana, Franceza

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba Engleza C2 C2 C1 C1 C2
Limba Germana C2 C2 B1 B1 C1
Limba Franceza B2 B2 A2 A1 B2

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit organizational și de echipă foarte bun, persoana sociabila, abilități excelente de negociere,

capacitate de lucru cu și în cadrul unor echipe multi - funcționale, spirit intuitiv, creativitate și
perseverenta..
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Competenţe şi aptitudini organizatorice - coordonarea şi conducerea unei echipe de studiu şi cercetare în domeniul poluării cu metale grele
- gestionarea fondurilor bugetului de cercetare alocat temei respective
- organizarea a două evenimente ştiinţifice şi culturale cu participare internaţională
1. Membru organizator al Targului de agricultura, industria alimentara si zootehnie – Banat Agralim
30 mai- 1 iunie 2014
2.Organizarea evenimentului Universitatea Rurală Europeană în România, Timişoara 27-29
septembrie 2001
3. Organizarea celei de a 16-a Sesiuni Ştiinţifice Anuale a Societăţii Naţionale de Biologie Celulară,
Buziaş, 8-9 iunie 1998
- 11 contracte de cercetare ştiinţifică: 2 contracte finantate de CNCSIS in calitate de director si 9 in
calitate de membru al echipelor de cercetare

Competenţe şi aptitudini tehnice -utilizarea cu usurinta a aparaturii de analiza: Spectometru de absorbtie atomica , UV-VIS, NIR,
FTIR
- participarea la realizarea mai multor proiecte tehnice pentru diverşi investitori, în domeniul
implementarii ISO 14001, ISO 9001, în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Utilizarea programelor Word, Excel, Photoshop, a programelor statistice: STAT, PAST, MVSP si
Oriana

Competenţe şi aptitudini artistice Desen si desen tehnic, pictura in acuarele si ulei , premiul III la desen tematic,
Jurnalism – 4 ani experienta ca jurnalist al revistei Forum Studentesc,

Alte competenţe şi aptitudini Cursuri de perfectionare
1. 05.11.2013, Certificat de absolvire a Programului de formare si constientizare in asigurarea

calitatii in Invatamantul la Distanta – ID, organizat si desfasurat de Univesrsitatea Spiru Haret,
in parteneriat cu Academia Comerciala din Satu Mare si TUV Austria Romania, in cadrul
Proiectului  POSDRU/86/1.2/S/60720, Dezvoltarea si implementarea unui sistem de monitorizare,
imbunatatire continua si evaluare a calitatii in invatamantul superior deschis si la distanta pe baza
indicatorilor de performanta si standardelor internationale de calitate, Acronim ODEQA, Perioada
desfasurarii: 2011-2013.

2. 20.02.2013, Certificat de competente, Managementul proiectelor de cercetare – dezvoltare –
inovare, Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013, POSDRU /86/1.2/S/56872, Comunitate
Virtuala Interuniversitara pentru Stiinta, Tehnologie, Inovare  si  valorificare a proprietatii
intelectuale, Universitatea de Vest

3. 06.08.2010 - 17.09.2010, Pregatirea profesionala a specialistilor in consultanta agricola si
extensie, a inspectorilor pentru siguranta alimentelor si cercetatorilor in domeniul agricol in
Regiunea de Vest, parte din Regiunea de Sud-Vest si parte din Regiunea de Nord-Vest,
USAMVB Timisoara,

4. 2008 -  Auditor de mediu conform COR 242305
5. 2007 - Certificat de participare la Training EU Structural Instruments, emis de Ministerul

Finantelor si UE
6. 2007 - Consultant stiintific la elaborarea materialului informativ: Produse ecologice, Primaria

Municipiului Timisoara
7. 2005 - “Sistemul de Management al Calitatii” in conformitate cu ISO 9001:2000, organizat de

CCIAT, Directia Formare si perfectionare profesionala
8. 2005 - “Sistemul de Management de Mediu” in conformitate cu ISO 14001:2004, (SR EN ISO

14001:2005), organizat de CCIAT, Directia Formare si perfectionare profesionala

Permis de conducere Categoria B
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Informaţii suplimentare Apartenenţă la asociaţii şi societăţi profesionale şi ştiinţifice:Societatea Romana de Biologie
Celulara
(afliata ELSO – Extracorporeal Life Support Organisation si IFCB – International Federation of Cell
Biology); Societatea de Chimie din Romania; Societatea Romana de Biochimie si Biologie
Moleculara
4.Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României; Asociatia Specialistilor
din industria alimentara din Romania (ASIAR)

Publicaţii ştiinţifice şi didactice: peste 150 de lucrari stiintifice dintre care 25 lucrari ISI, 11
lucrari stiintifice in curs de indexare ISI WEB OF SCIENCE
Cărţi si capitole publicate
1. “Reviews of Environmental Contamination and Toxicology”, Volume 225, Ed. Whitacre, David

M., Capitolul “Use of Land Snails (Pulmonata) for Monitoring Copper Pollution in Terrestrial
Ecosystems”, Dragos V. Nica , Despina-Maria Bordean , Aurica Breica Borozan ,Iosif Gergen ,
Marian Bura, Ionut Banatean-Dunea, Springerlink / ISBN 978-1-4614-6470-9 /144 p.:95-137,

2. „Trends in Alcoholic Liver Disease Research - Clinical and Scientific Aspects” , Endothelial
Markers and Fibrosis in Alcoholic Hepatitis ; R.  Popescu, D. Verdes, N.  Filimon, M. Cornianu
and Despina Maria Bordean, 1 capitol, InTech, Ichiro Shimizu (Ed.), 2012, ISBN: 978-953-307-
985-1, 220 pages, Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/endothelial-
markers-and-fibrosis-in-alcoholic-hepatitis, p. 65- 78;

3. „Ecologie si protectia mediului, Curs pentru studentii I.F.R. ”, Despina-Maria Bordean,  Editura
Agroprint Timisoara, 2011, ISBN 978-606-8037-07-3, 104 pagini;

4. „Cercetari cu privire la acumularea unor metale grele in organisme si principalele metode de
detoxifiere”, Despina-Maria Bordean, Mircea Goian, Editura Eurobit, Timisoara 2010, ISBN 978-
973-620-674-0, 371 pagini;

5. „Ecologie si protectia mediului”,  Despina-Maria Bordean, Editura Eurobit, Timisoara 2010,
ISBN 978-973-620-675-7, 175 pagini;

6. „Alimentatia functionala cu componente bioactive naturale in sindromul metabolic”, 2 capitole,
Despina – Maria Bordean, Editura Eurostampa, Timisoara 2008,  ISBN 978-973-687-761-2, 467
pagini;

7. „Fenomene de transfer în industria chimică (alimentară) ”, Despina-Maria Bordean, Florina Radu,
Mirton Timişoara, 2004, ISBN 973-661-538-3, 202 pagini;

8. „Lucrări practice de chimie analitică”, Despina –Maria Bordean, Editura Mirton Timişoara, 2004,
ISBN 973-661-391-7, 140 pagini;

Premii şi distincţii de recunoaştere naţională şi internaţională:
2014
1. Nr. crt. 1556, Cod UEFISCDI: PN-II-RU-PRECISI-2014-8-5873,
2. Nr. crt. 1569, Cod UEFISCDI: PN-II-RU-PRECISI-2014-8-5886,
3. Diploma de excelenta acordata pentru activitatea de cercetare pe anul 2014, USAMVB Timisoara

2013
1. Nr. crt. 619, Cod UEFISCDI: PN-II-RU-PRECISI-2013-7-2281,
2. Nr. crt. 1065, Cod UEFISCDI: PN-II-RU-PRECISI-2013-7-2730,
3. Nr. crt. 1183, Cod UEFISCDI: PN-II-RU-PRECISI-2013-7-2848,
4. Nr. crt. 1546, Cod UEFISCDI: PN-II-RU-PRECISI-2013-7-3211,

2012
1. Diploma of Excellence, EUROINVENT 2012, National Salon of Technical and Scientifical

Books, premiu pentru monografia : Ecologie si protectia mediului, autor Bordean Despina-Maria
2. Nr. crt. 238, Cod UEFISCDI: PN-II-RU-PRECISI-2012-6-0243,
3. Nr. crt. 1644, Cod UEFISCDI: PN-II-RU-PRECISI-2012-6-1652,

Anexe Copii dupa diploma de licenta, merat, studii postuniversitare, Lista Lucrărilor ştiinţifice publicate si
lista contractelor de cercetare ştiinţifică

Data Semnatura
25.01.2015


