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Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume Raba, Diana, Nicoleta
Adresă(e) Timişoara, Strada Iasomiei Nr.2, Ap.6, judeţ Timiş, România
Telefon(oane) 0040 256 277326 Mobil: 0040 723 350 424
Fax(uri) 0040 256 277326
E-mail(uri) dianaraba@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 10.08.1969
Sex Feminin

Experienţa profesională
Perioada 01.09. 2007-prezent
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Predare curs şi prelegeri universitare, lucrări de laborator, cercetare ştiinţifică,
practică de specialitate
Disciplinele:
Tehnologii avansate de procesare a produselor alimentare animale
Tehnici de investigare a factorilor de mediu

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Timişoara
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Calea Aradului
nr. 119, Timişoara, judeţ Timiş, România

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ superior

Perioada 01.05.-01.11.2009
Funcţia sau postul ocupat Director executiv
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Organizarea, conducerea şi urmărirea îndeplinirii  obiectivelor stabilite de
management-ul societăţii de către departamentele prevăzute în structura
organizaţiei. Stabilirea politicii societăţii, a responsabilităţilor, evaluarea
rezultatelor activităţii şi îndeplinirii obiectivelor persoanelor care
coordonează departamentelor societăţii. Efectuarea analizelor de
management, elaborarea bugetelor, stabilirea şi aprobarea investiţiilor.
Elaborarea memoriilor către băncile creditoare şi a bussines plan-ului pe
următorii trei ani.

Numele şi adresa
angajatorului

SC TRIM LINE SRL TIMIŞOARA

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Industrie alimentară-procesarea prăjiturilor şi produselor de patiserie

Perioada 01.05.2007-01.04.2009
Funcţia sau postul ocupat Director calitate şi marketing
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

Organizarea şi conducerea activităţiii departamentelor de asigurarea calităţii,
respectiv marketing.
Responsabilităţi caracteristice activităţii de asigurarea calităţii: elaborarea
documentelor care atestă calitatea produselor (certificate de calitate,
declaraţii de conformitate), a standardelor de firmă, specificaţiilor tehnice
ale produselor. Elaborarea documentelor necesare implementării sistemului
ISO 22000, Responsabil cu Management-ul Calităţii al societăţii.
Achiziţionarea aparaturii, sticlăriei şi reactivilor necesari desfăşurarii
activităţii laboratorului uzinal, organizarea activităţii specifice a acestuia.
Cooordonarea şi efectuarea analizelor senzoriale şi fizico-chimice ale
materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite, elaborarea buletinelor
de analiză. Organizarea camerei de contraprobe, stabilirea termenelor de
valabilitate, intocmirea etichetelor de produs. Asigurarea şi monitorizarea
trasabilităţii. Asigurarea şi monitorizarea calităţii în etapele procesului
tehnologic şi de distribuţie a marfii.
Responsabilităţi caracteristice activităţii de marketing: realizarea studiilor de
piaţă, analizei canalelor de vânzare abordate şi potenţiale, calcularea şi
întocmirea listelor de preţ. Elaborarea strategiilor de vânzare, evaluarea,
abordarea şi stabilirea contractelor cu clienţii externi şi interni. Identificarea
şi implementarea strategiilor comerciale cu beneficiarii externi şi interni.
Stabilirea strategiilor de promovarea şi dezvoltare a produselor. Realizarea
conceptului materialelor de promovare a produselor (cataloage, mape,
flyere) şi a site-ului societăţii.  Coordonarea şi elaborarea srategiilor de
achiziţie a materiilor prime, ambalajelor, aparaturii de laborator, negocierea
preţurilor de achiziţie aferente acestora, identificarea, evaluarea şi încheierea
contractelor cu furnizorii externi şi autohtoni

Numele şi adresa
angajatorului

SC LEGOFRUCT SA Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Industrie alimentară-procesarea şi conservarea legumelor şi fructelor
prin congelare

Perioada 01.03.2003-01.09.2007
Funcţia sau postul ocupat Asistent
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Lucrări de laborator,  cercetare ştiinţifică, practică de specialitate
Disciplinele:
Tehnologia Morăritului şi panificaţiei.
Tehnologii alimentare vegetale
Expertiza agroalimentara

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Timişoara
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Calea Aradului
nr. 119, Timişoara, judeţ Timiş, România

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ superior

Perioada 01.10.2001-01.03.2003
Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă, domeniul: Horticultură, Titlu lucrării: Posibilităţi

de evaluare a unor falsuri proteice vegetale în procesarea agroalimentară.
Coord.: Prof. dr. Jianu Ionel

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Lucrări de laborator, activitate de cercetare
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Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Timişoara
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Calea Aradului
nr. 119, Timişoara, judeţ Timiş, România

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ superior

Perioada 01.08.1998.-01.08.2004
Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Departament producţie – Realizarea şi verificarea periodică a normelor de
consum specific, întocmirea reţetelor defabricaţie şi monitorizarea respectării
lor în procesul de fabricaţie, întocmirea cardurilor tehnologice şi rapoartelor
de producţie
Compartiment cercetare - Cercetarea şi dezvoltarea de reţete şi tehnologii noi
în industria panificaţiei.
Departament Asigurarea Calităţii – activităţi specifice controlului calităţii
pe flux şi în laborator, întocmirea actelor care atestă calitatea produselor şi
conformitatea cu legislaţia în vigoare (declaraţii de conformitate şi
certificate de calitate), standardelor de firmă, specificaţiilor tehnice şi
etichetelor, elaborarea documentelor HACCP, autorizarea produselor noi.

Numele şi adresa
angajatorului

SC BEGA PAM SA TIMIŞOARA, Judeţ Timiş, România

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Industrie alimentară – Procesarea produselor de morărit panificaţie

Perioada 01.09.1991-01.08.1998
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular chimie-fizică, director instituţie
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Specifice activităţii didactice-pregătire material didactic, activitate de predare,
evaluarea elevilor, elaborarea palnificării activităţii didactice
Organizarea, coordonarea şi supravegherea activităţii cadrelor didactice şi
elevilor, elaborarea orarului şcolii, desfăşurarea de activităţi adminstrative
şi gospodăreşti, gestionarea bugetului şcolii, conducerea şedinţelor corpului
profesoral, organizarea de activităţi extraşcolare cu elevii, propunerea de
planuri de îmbunătăţire a activităţii didactice şi urmărirea îndeplinirii lor
eficiente.

Numele şi adresa
angajatorului

Scoala cu clase I-VIII Remetea Mică, judeţ Timiş, România

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

didactic

Educaţie şi formare

Perioada 1998-1999
Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate în profilul Extracte şi Aditivi Naturali Agroalimentari

Diplomă de Studii Aprofundate, Seria D, Nr. 0014734,
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Extracte şi Aditivi Naturali Agroalimentari

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului din Timişoara, Facultatea de
Tehnologia Produselor Agroalimentare
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Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Studii aprofundate postuniversitare

Perioada 1993-1998
Calificarea / diploma obţinută Inginer tehnolog în industria alimenatră
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Ingineria produselor agroalimentare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului din Timişoara, Facultatea de
Tehnologia Produselor Agroalimentare

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Studii superioare universitare

Perioada 1988-1991
Calificarea / diploma obţinută Profesor chimie-fizică
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Chimie-fizică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Chimie, Specializare
Chimie-Fizică

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Studii superioare

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
Limba engleză

B1
Utilizator
independe
nt

B
2

Utilizator
independe
nt

B
2

Utilizator
independe
nt

B1
Utilizator
independ
ent

B2

Utilizato
r
independ
ent

Limba franceză
B2

Utilizator
independe
nt

B
2

Utilizator
independe
nt

B
2

Utilizator
elementar B1 Utilizator

elementar B1

Utilizato
r
elementa
r

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi
sociale

Calităţi şi aptitudini excelente de comunicare.
Persoană dinamică, spontană, cu o foarte mare putere de muncă şi decizie,
ordonată, perseverentă, statornică, foarte muncitoare, capacitate de lucru în
echipă, responsabilă, sinceră, serioasă, sensibilă, rezistentă la condiţii de
stres, 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 coordonarea activităţilor persoanelor din subordine, iniţierea şi realizarea
proiectelor propuse, gestionarea bugetelor departamentale.

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

Utilizarea computerului: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
PowerPoint, Microsoft Visio, Adobe Acrobat, software statiscică (pachetul
Statistica, pachetul TableCurve, Origin).

Competenţe şi aptitudini
artistice

literatură, muzică, călătorii, design vestimentar

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Membru în 4 Organizaţii profesionale naţionale recunoscute;
 2 Cărţi editate în edituri cunoscute în ţară dintre care: 1 ca unic autor, 1
coautor (30%)
 70 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internaţionale
Membru in 10 proiecte de cercetare naționale și internaționale

Anexe CURSURI DE PERFECŢIONARE ŞI SPECIALIZARE

SEPTEMBRIE 2001
DIRECTIA AGRICOLA TIMISOARA
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SISTEME MODERNE DE MANAGEMENT AL CALITATII ISO 9001 SI
HACCP

NOIEMBRIE 2003
RENAR BUCURESTI
IMPLEMENTAREA SI APLICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
HACCP  SI ISO 9001 IN INDUSTRIA ALIMENTARA

NOIEMBRIE 2004
PROGRAM PHARE  LA SINAIA
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI HACCP IN UNITATI DE
PROCESAREA A PRODUSELOR DE MORARIT SI PANIFICATIE

AUGUST 2007
CAMERA DE COMERT SIO INDUSTRIE TIMISOARA
SPECIALIST IN DOMENIUL CALITATII. APLICATII ALE
SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII ISO 9001, ISO 14000
SI ISO 22000.

IULIE-AUGUST 2012
CURS FORMATOR DE FORMATORI – derulat prin proiectul
”Dezvoltarea Resurselor Umane În Sistemul De Formare Profesională
Continuă Prin Dezvoltarea Și Susținerea De Programe Pentru Formarea Și
Perfecționarea Formatorilor Furnizorilor Publici Și Privați De Formare
Profesională Continuă, În Scopul Creșterii Calității Și Alinierii La Cerințele
Legislației În Acest Domeniu – FPC-FORMATOR”, COD CONTRACT
POSDRU/57/1.3/S/30462 PROGRAM COFINANȚAT DIN FONDUL
SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013.


