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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume COCAN ILEANA

Adresă(e) str. Martir Marius Nemţoc, Nr. 7, Bl. C2, Ap. 36, Timişoara, 300699)
Telefon(oane) Servici: 0256277306 Mobil: 0721492344

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

Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 16.01.1981

Sex feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada februarie 2008–prezent

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi

principale
- coordonare lucrări practice şi proiecte la disciplinele de Tehnologii Generale,

Tehnici de conservare, Aditivi alimentari, Condimente şi sisteme condimentare,
Bazele ingineriei chimice, etc.

- Elaborare lucrări de diplomă și disertație cu tematică specifică formării profesionale
continue în profil.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara, Facultatea Tehnologia
Produselor Agroalimentare, (disciplina Tehnologii generale  în industria alimentară).
Adresa: Calea Aradului, nr. 119, 300645, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Perioada Octombrie 2004–februarie 2008
Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- coordonare lucrări practice şi proiecte la disciplinele de Tehnici de conservare,
Aditivi alimentari, etc.
Elaborare lucrări de diplomă cu tematică specifică formării profesionale continue în
profil.
Cercetare şi Documentare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara, Facultatea Tehnologia
Produselor Agroalimentare, (disciplina Tehnologii generale  în industria alimentară).
Adresa: Calea Aradului, nr. 119, 300645, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Educaţie şi formare
Perioada octombrie 2004 – decembrie 2011
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Calificarea / diploma obţinută DOCTOR ÎN Horticultură,
Teză de doctorat cu titlul: Sorbitoli polietoxilați omogen

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Efectuare şi coordonare activităţi de cercetare, elaborare lucrări ştiinţifice în
specializarea tezei

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Tehnologia Produselor Agroalimentare

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii Doctorale

Perioada 2-15.05.2010
Calificarea / diploma obţinută certificat de absolvire curs în cadrul Programului Intensiv European de Pregătire

”Boadening the skills in food sanitary safety”, IP-253624-09
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea din Pisa, Italia

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Curs specializare

Perioada 2004–2006
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master, Seria F Nr. 0048119, specializarea Specializarea Sisteme

integrate de procesare şi aditivare agroalimentară (SIPA)
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Puncte critice de control, Biotehnologia aromelor şi odoranţilor, Purtători materiali
naturali de utilităţi alimentare, etc

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare, Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii aprofundate

Perioada 1999–2004
Calificarea / diploma obţinută Diplomă Inginer, seria D Nr. 0020374, profilul Tehnologia Produselor

Alimentare, specializarea „Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole”
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Am urmat cursurile şi activităţile aferente specializării Tehnologia Prelucrării
Produselor Agricole

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare, Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii universitare

Perioada 1995–1999
Calificarea / diploma obţinută diploma de bacalaureat Seria P nr. 0231569

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Ştiinţăe exacte (matematică, fiică, chimie) competenţe fundamentale necesare
ştiinţelor inginereşti
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

„Grup Şcolar Industrial de Industrie Uşoară”, Timişoara, Secţia chimie - biologie

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii liceale

Perioada 1987–1995
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a 8 clase, seria C, nr. 119729

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Discipline de cultură generală, clasică, elemente primare de comunicare, sinteză,
observare, generalizare fenomene, procese

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Şcoala Generală, Nr.7, Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii elementare şi gimnaziale

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză

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

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba E B2 E B2 E B1 E B1 E B2

Limba F A2 F A2 F A1 F A1 F A1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale  Persoană dinamică, spontană, cu mare putere de muncă şi decizie, ordonată,
perseverentă, statornică, capacitate de lucru în echipă, responsabilă, adaptabilă
noilor situaţii, conştientă de propriile limite şi posibilităţi, extrem de realistă,
înzestrată cu originalitate şi creativitate.

 Reale posibilităţi de a stabili şi cultiva cu uşurinţă relaţii personale şi de a fi un
interlocutor agreabil.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

 Organizarea şi coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare.
 Organizarea şi amenajarea spaţiilor de cercetare, aptitudini organizatorice native.

Aceste aptitudini au fost dobândite pe parcursul activităţii desfăşurate în cadrul
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea
de Tehnologia Produselor Agroalimentare şi în general şi pe parcursul întregii
existenţe.

 Aptitudinile şi competenţele pedagogice au fost însuşite în modulul pedagogic,
efectuat în timpul studenţiei şi continuat în cadrul Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, iar desăvârşirea lor
am realizat-o în timpul celor 8 ani de activitate în cadrul Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea de Tehnologia
Produselor Agroalimentare
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Competenţe şi aptitudini tehnice  Utilizarea unor tipuri de echipamente tehnice folosite în laboratoarele de analiză
şi control al calităţii produselor alimentare, în special cele de natură vegetală.
Aceste aptitudini au fost dobândite în timpul studenţiei şi perfecţionate pe
parcursul elaborării tezei de doctorat, a coordonării lucrărilor de diplomă şi
tezelor de dizertaţie şi în general pe parcursul activităţii desfăşurate în cadrul
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea
de Tehnologia Produselor Agroalimentare.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

 Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio,
Microsoft Publisher,Chemical Office, Photoshop, software statistică (pachetul
Statistica, Origin), Internet, etc.

Alte competenţe şi aptitudini  Membru în comisia de admitere a Facultăţii de Tehnologia Produselor
Agroalimentare

 Responsabil cu asigurarea calității la Facultatea de Tehnologia Produselor
Agroalimentare, departament Tehnologii Alimentare.

 Membră în 3 asociaţii naţionale de specialitate (Asociaţia de Cercetare
Multidisciplinară din Zona de Vest a României, Asociaţia Specialiştilor din
Industria Alimentară, Societatea de Chimie din România)

 Director în cadrul unui proiect de cercetare tip TD, Cod CNCSIS 483/septembrie
2007.

 Membru în 2 contracte de cercetare naționale și internaționale: MAKIS UMP
MADR, nr. 141529/2008, AG nr. 142.044/02.10.2008, 2008-2010; și Program
Internațional Bilateral România – Grecia, 2012-2013.

 Coautor a 3 mărci înregistrate OSIM: M 2010 05685/05.08.2010, M 2010
05686/05.08.2010, M 2010 05684/05.08.2010,
http://www.osim.ro/publicatii/marci/bopi_2010/listabopi12aug.pdf

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Persoane de contact: Prof. Dr. ing. Jianu Ionel, ijianu@yahoo.com
Prof.dr.ing. Alexa Ersilia ersilia_alexa@yahoo.com

                                    Conf. Dr. Ing. Poiană Mariana Atena,
atenapoiana@yahoo.com

Timişoara
26.01.2015

Semnătura,
Asis. Dr. Ing. Ileana Negrea (căs. Cocan)


