
Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Rinovetz Alexandru-Erne

Adresă(e)   Str. Dumitru Kiriac nr. 16, Sc. A, Ap. 17,, Timişoara, cod poştal 300478
Telefon(oane) Mobil 0722-128758

Fax(uri) -
E-mail(uri) alexandrurino@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Maghiară

Data naşterii 17.01.1973

Sex Masculin

Experienţa profesională

Perioada mai – 2011, absolvire curs “Perfecţionarea cadrelor universitare implicate în dezvoltarea
programelor de studii”. Cod contract: POSDRU/86/1.2/S/62723

Perioada martie – 2011, finalizare/sustinere teză doctorat. Acordarea titlului de Doctor în Horticultură prin
Ordinul MECTS nr. 6468 din 0.7.12.2011

Perioada septembrie-octombrie 2009, perfecţionare pentru ocupaţia de FORMATOR, cod
COR/nomenclator 241205, certificat de absolvire seria F, Nr. 0139573

Perioada martie 2009 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări
Activităţi şi responsabilităţi principale Curs, lucrări practice, studii de caz, proiecte de diplomă, elaborare materiale didactice în profilul

agroalimentar, activitate de cercetare
Numele şi adresa angajatorului U.S.AM.V.B. Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Calea Aradului, nr.

119, 300645, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Operaţii unitare în industria chimică; Operaţii unitare în industria alimentară¸ Siguranţă Alimentară:

Structuri productive agroalimentare – dimensionare şi condiţii pentru autorizare
Perioada             2006-2010

Funcţia sau postul ocupat    Lector

Activităţi şi responsabilităţi principale   Formator (reconversie profesională)

Numele şi adresa angajatorului   A.J.O.F.M.-Timiş, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Merciologia produselor alimentare/nealimentare, igienă, lucrător în unităţi de alimentaţie   publică
Perioada februarie 2004 – martie 2009
Funcţia sau postul ocupat Asistent univ.
Activităţi şi responsabilităţi principale Lucrări practice, studii de caz, proiecte de diplomă, elaborare materiale didactice în profilul

agroalimentar, activitate de cercetare
Numele şi adresa angajatorului U.S.AM.V.B. Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Calea Aradului, nr.

119, 300645, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Elemente de inginerie mecanică; Operaţii unitare în industria alimentară; Operaţii unitare în industria

chimică; Instalaţii de frig şi climatizare pentru industria alimentară; Tehnologia frigului artificial în
industria alimentară

Perioada octombrie 2001 – februarie 2004



Funcţia sau postul ocupat Doctorant cu frecveţă
Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare şi verififcare activitate didactică (proiecte de an, studii de caz,

lucrări practice, proiecte de diplomă), elaborare materiale didactice în profilul
agroalimentar, activitate de cercetare

Numele şi adresa angajatorului U.S.AM.V.B. Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare,
Calea Aradului, nr. 119, 300645, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Operaţii, Aparate, Instalaţii pentru Industria Alimentară; Operaţii Unitare pentru
Industria Alimentară; Instalaţii de Frig şi Climatizare pentru Industria
Alimentară. Elaborare materiale didactice în profilul agroalimentar.

Perioada mai 1996 – octombrie 2001
Funcţia sau postul ocupat Asistent medical generalist. Coordonator transport marfă.
Activităţi şi responsabilităţi principale Întocmire fise medicale, urmărire şi administrare tratamente, tehnici de îngrijire

a bolnavului,  întocmire documentaţie transport marfă
Numele şi adresa angajatorului Spitalul clinic Nr. 4 „Victor Babeş”-Timişoara, S.C. Stipes S.R.L., Str. Bucegi nr.

6, Timişoara, Tel. 0256/287800
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenţă medicală generală şi de specialitate (infecţioase). Coordonare sector

transport marfă

Educati si formare
profesionala

Perioada sptembrie 2009 – octombrie2009
Calificarea / diploma obţinută Curs de perfectionare pentru ocupatia de FORMATOR , cod COR/nomenclator

241205. Certificatul de Absolvire seria F nr. 0139573.
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Formator

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Fundaţia SAM, Str. Arieş nr. 19, cod 300579, Timişoara
Tel. 0256/483244

Perioada octombrie 2001 –  iunie 2002
Calificarea / diploma obţinută Studii Aprofundate (Masterat), Specializarea Tehnologia   Prelucrării

Produselor Agroalimentare
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Tehnologii agroalimentare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

U.S.AM.V.B. Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare,
Calea Aradului, nr. 119, 300645, Timişoara

Perioada octombrie 1996 –  iunie 2001
Calificarea / diploma obţinută Studii universitare. Inginer în profil Tehnologia   Produselor Agroalimentare,

Specializarea Analiza şi Controlul Produselor Agroalimentare
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

matematică, chimie fizică şi coloidală, chimie orgnică şi anorganică, chimie
analitică,operaţii unitare, tehnologii generale, utilaje, analiza şi controlul
produselor agroalimentare, zoonoze, conservarea produselor agroalimentare,
HACCP, microbiologi, igienă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

U.S.AM.V.B. Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare,
Calea Aradului, nr. 119, 300645, Timişoara

Perioada 1991 – 1994
Calificarea / diploma obţinută Asistent medical. Specializarea medicină generală
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

anatomie, fiziologie, microbiologie, chirurgie, boli interne, boli infecţioase,
tehnica de îngrijire a bolnavului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

  Colegiul Naţional „Ana Aslan”, b-ul Revoluţiei 1989 nr.15a, Timişoara



Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs

oral
Exprimare

scrisă

Franceză B1 utilizator
independent B2 utilizator

independent A2 utilizator
elementar A2 utilizator

elementar A2 utilizator
elementar

Engleză B1 utilizator
independent B2 utilizator

independent A2 utilizator
elementar A2 utilizator

elementar A2 utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare la nivelul mediului universitar şi postuniversitar, în general
posibilităţi de comunicare excelente la nivelul oricărui mediu. Calităţi şi
aptitudini de a stabili şi cultiva cu uşurinţă relaţii personale şi de a fi un
interlocutor agreabil. Calităţi şi aptitudinide a mă adapta cu uşurinţă în diverse
situaţii, medii şi locuri. Cunoştinţe de cultură generale, capacitatea de
relaţionare şi stăpânire de sine. Perspicacitatea în sesizarea esenţei
fenomenelor, spontaneitate în acţiune şi adaptabilitate la situaţii noi. Abilităţi de
comunicare, capacităţi de lucru în echipă, dinamism, disponibilitate de a lucra
peste orele de program,  responsabilitate, sinceritate şi seriozitate.
Aceste aptitudini şi competenţe  au fost dobândite datorită faptului că locuiesc
şi muncesc cu alte persoane, într-un mediu multicultural, ocup o poziţie în care
comunicarea este importantă şi desfăşor o activitate în care munca în echipă
este esenţială.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

În cadrul unităţilor unde mi-am dsfăşurat activitatea am fost promovat pe baza
activităţii depuse şi a rezultatelor obţinute pe posturi de conducere a diferitelor
colective de lucru. Aptitudinile şi competenţele pedagogice au fost însuşite în
modulul pedagogic, completat în anul 2002, iar desăvârşirea acestor studii am
realizat-o în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului-Timişoara, unde sunt angajat şi profesez ca şi cadru didactic. Decan
de an, activitate tutorială

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea unor tipuri de echipamente şi aparate tehnice folosite în
laboratoarele de operaţii unitare în industria alimentară, aptitudini dobândite în
timpul studenţiei, perfecţionate pe parcursul elaborării tezei de doctorat, a
coordonării lucrărilor de diplomă şi în general pe parcursul activităţii
desfăşurate în cadrul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare. Realizarea
activităţilor de formare, Evaluarea participanţilor la formare, Aplicarea
metodelor şi tehnicilor speciale de formare, Marketing-ul formrăii, Proiectarea
programelor de formare, Organizarea programelor şi a stagiilor de formare,
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de
formare, dobîndite în cadrul cursului de perfectionare pentru ocupatia de
FORMATOR desfăşurat prin fundaţia SAM

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Operator sisteme de calcul  IBM PC/XT/AT (Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio, Adobe Acrobat, software chimie
(pachetul HyperChem), software statiscică (pachetul Origin 7.0, SPSS 7.0).

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, noiembrie 1993, nr. T00130938M

Informaţii suplimentare Membru în 3 Organizaţii profesionale naţionale recunoscute;
 3 Cărţi editate în edituri cunoscute în ţară dintre care: 2 ca unic autor, 1
coautor
64 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internaţionale
Referinţe:



Prof. Dr. Ing. Teodor I. Traşcă, Facultatea de Tehnologia Produselor
Agroalimentare, U.S.A.M.V.B. Timişoara
Prof. Dr. Ing. Adrian Riviş, Facultatea de Tehnologia Produselor
Agroalimentare, U.S.A.M.V.B. Timişoara
Ş.l. Dr. Velciov Ariana, Director Departament Ştiinţa Alimentului, Facultatea
de Tehnologia Produselor Agroalimentare, U.S.A.M.V.B. Timişoara
Conf. Dr. Ing. Călin Jianu, Facultatea de Tehnologia Produselor
Agroalimentare, U.S.A.M.V.B. Timişoara


