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Nume/Prenume MOLDOVAN CAMELIA
Adresa RO – 300645, Timisoara, Romania
Telefon +40 741 151 473
E-mail kmimol@gmail.com

Nationalitate Română

Data naşterii 19 septembrie 1973

Sex Feminin

2014
Certificat de Competenţe
Comunitatea virtuală interuniversitară pentru ştiinţă, tehnologie, inovare şi
valorificare a proprietăţii intelectuale POSDRU/86/1.2/S/56872
Ministerul Educaţiei Naţionale

Perioada
2013

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare, "Calitate, inovaţie, comunicare în sistemul de
formare a didacticii de învăţământ superior", Contract Code: POSRDU / 87 /
1.3 / S / 63709.

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Furnizarea de formare iniţială a studenţilor ca viitori profesori, prin
dezvoltarea şi certificarea competenţelor cadrelor didactice universitare şi
prin crearea unei reţele naţionale de profesionişti din domeniul educaţiei şi
promovarea bunelor practici în viitor de formare a profesorilor; Elaborarea
programului de formare în didactica de specialitate; Metode moderne de
pregătire în specialitate de predare; Coaching metode şi tehnici utilizate în
timpul practicii de predare.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Ministrerul Educaţiei Naţionale

Informaţii personale

Experienţa profesională
Perioada 2003 până în prezent

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Principalele activităţi si

responsabilităţi
Coordonare activităţilor didactice şi de laborator a studenţilor în cadrul
disciplinei de Controlul calităţii produselor agroalimentare, Analiza produselor
alimentare, Igiena întreprinderilor de industrie alimentară, Toxicologie şi toxicoze
alimentare, Zoonoze alimentare.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de
Tehnologia Produselor Agroalimentare Timişoara, Calea Aradului nr. 119 A

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitatea didactică – lucrări practice de laborator

Perioada 2002 - 2003
Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog

Principalele activităţi si
responsabilităţi

Coordonarea activităţii de producţie

Numele şi adresa angajatorului S.C. „Agil” S.R.L., Str. Macilor, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prelucrarea produselor din carne

Educaţie şi formare
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Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Medicină Veterinară / Diploma de Doctor seria H 0010270
Domenii principale studiate /

competenţe dobândite
Cercetări în domeniul nutriţiei şi biochimiei

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara

Perioada 2004 până în prezent
Calificarea / diploma obţinută Doctorand fără frecvenţă – teza de doctorat susţinută în 26.09.2011
Domenii principale studiate /

competenţe dobândite
Cercetări în domeniul nutriţiei şi biochimiei

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara

Perioada 2004 - 2006
Calificarea / diploma obţinută Absolventă Master / Diploma de MASTER în domeniul Sisteme integrate

de procesare şi aditivare agroalimentară
Domenii principale studiate /

competenţe dobândite
HACCP, GMP / Implementarea sistemelor de calitate HACCP in industria
alimentară

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare Timişoara

Perioada 1997 - 2002
Calificarea / diploma obtinută Inginer tehnolog de industrie alimentară / Diplomă de Inginer, seria C

0012153
Domenii principale studiate /

competenţe dobândite
Tehnologii alimentare, Analiza şi controlul calităţii produselor
agroalimentare, Extracte şi aditivi alimentari, Factori de protecţie
fitoalimentari, Toxicologie şi toxicoze, Biochimie alimentară, Nutriţie
umană / Cunoaşterea tehnologiilor agroalimentare şi a aspectelor legate
de controlul şi analiza produselor alimentare, Modulul pedagogic.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare Timişoara

Perioada 1994 - 1997
Calificarea / diploma obţinută Absolventă liceu / Diploma de bacalaureat
Domenii principale studiate /

competenţe dobândite
Ştiinţe fundamentale, profil real

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Liceul C.D. Loga, Timişoara

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă româna

Limbi străine cunoscute

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

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză B2 Utilizator
independent C1

Utilizator
independen

t
B2

Utilizator
independe

nt
B2

Utilizator
independe

nt
C1 Utilizator

independent

Limba franceză A2 Utilizator
elementar A2 Utilizator

elementar A1 Utilizator
elementar A1 Utilizator

elementar A1 Utilizator
elementar

Competente şi abilităţi sociale Persoană sinceră, serioasă, sociabilă, agreabilă, perseverentă, ordonată,
carismatică, spontană, cu putere de muncă şi decizie, responsabilă,
conştientă de propriile limite şi posibilităţi; foarte bune abilităţi de comunicare;
disponibilitate mare de lucru în echipă.
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitate de concepere şi realizare a unui plan de lucru; abilităţi în
coordonare, comunicare, delegarea sarcinilor; aptitudini organizatorice de
natura didactică si educaţională dobândite pe perioada celor 11 ani de
activitate didactică universitară şi voluntariat în pregătirea copiilor şcolari
şi preşcolar în activiăţi extracurriculare (şah); absolvirea unor cursuri din
domenii conexe pregătirii de bază: Inspector resurse umane; Agroturism
SAPARD, Effective Project Management, Effective Management
Consultancy, Implementarea sistemelor tehnologice moderne de obţinere
a alimentelor făinoase dietetice, Didactica specialităţii – Chimie; Academic
network – Training for Mobile Researchers; Research Integrity; Team
working on international team, intercultural team, management and project
management; Intellectual Property Rights and Technology Transfer for
Mobile Researchers; Communicating Reasearch to an International
Audience; Competitivitate în sectorul alimentar prin inovare; Trasabilitatea
şi reducerea costurilor: provocări zilnice în industria alimentară;
Îmbunătăţirea programelor de studii master cu profil agroalimentar prin
promovarea inovării şi asigurării calităţii în acord cu cerinţele calificărilor
din România şi Uniunea Europeană (CALIMAS) POSDRU 86/1.2/S/61841

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitatea de utilizare a unor echipamente şi aparate de laborator şi
industriale de ultimă generaţie.

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Excelente abilităţi de utilizare a calculatorului: operare Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft PowerPoint, ChemWind, Hyperchem, Anova, Unscrambler,
Origin, PageMaker, CorelDraw, Paint, Internet Explorer, SwissPerfect.

Competenţe şi aptitudini artistice Creativitate, pasiune pentru realizarea de obiecte decorative, amenajări
interioare, plante ornamentale, acvaristică, origami, şah

Alte competenţe şi aptitudini Meticulozitate, tenacitate, seriozitate, devotament, prezenţă de spirit.

Permis de conducere Categoria B
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Informaţii suplimentare  Coautor la editarea cărţii: Ghid practic de implementare a sistemului de
calitate HACCP în unităţile de industrie alimentară;

 Autor sau cautor a 105 lucrări ştiinţifice;
 Contracte de cercetare ştiinţifică – 3 (membru)
 Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale:

 Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a
României din anul 2008;

 Societatea Română de Chimie din anul 2008;
 Societatea de Biochimie şi Biologie molecular din anul 2008;
 Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din România din

Învăţământ, cercetare şi producţie – ASIAR din anul 2009.
 Membru în comitetul de organizare a unor manifestări ştiinţifice şi

profesionale: The 1st Student Conference on Food Science and
Engineering 2010, Timişoara; The 2nd Student Conference on Food
Science and Engineering 2011, Timişoara; The 2nd International
Conference on Food Chemistry, Engineering & Technology 2011,
Timişoara; The 3rd International Conference on Food Chemistry,
Engineering & Technology 2012 Timişoara; The 4th International
Conference on Food Chemistry, Engineering & Technology 2013
Timişoara; The 5th International Conference on Food Chemistry,
Engineering & Technology 2014 Timişoara; Târgul de agricultură,
industrie alimentară şi zootehnie – BANAT AGRALIM 2014.

 Executive Editor - Journal of Agroalimentary Processes and
Technologies din 2008 - prezent;

 Organizator, coordonator sau voluntar pentru diferite manifestări
cultural-sportive: Festivalul studenţesc de şah ediţia 2012 Timişoara;
Festivalul studenţesc de şah ediţia 2011 Timişoara; Trofeul Amatorilor
la sah rapid Dudeştii Noi 2012; Trofeul Amatorilor la sah rapid Giroc
2012; Trofeul Bobocilor la sah rapid Giroc 2012; Trofeul Junior la sah
rapid Giroc 2012; Trofeul TRIO Giroc 2012-2014; Șah-Carnaval 2009;
Cupa Șagului la Șah 2009-2011; ”Șah la puterea doi” - Șag 2014;
Educaţie prin şah – Școala altfel - Șag 2014; Cupa Girocului la şah
2009-2011, Trofeul Dudeştii Noi la şah, Olimpiada Sportului Şcolar -
şah 2009-2014, Concursuri Naţionale de Șah 2009-2014, Zilele
Comunei Săcălaz 2014; Festivalul Naţional al Șahului şcolar ”Elisabeta
Polihroniade”,  diferite Open-uri naţionale şi internaţionale de şah, etc.

Camelia Moldovan


