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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume RĂDOI PETRU BOGDAN

Adresă(e) Timişoara
Telefon(oane) +40 727 289 040

Fax(uri) -
E-mail(uri) bogdan_radoi@yahoo.com, bogdanradoi@usab-tm.ro

Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 10.06.1981

Sex Masculin

Domeniul ocupaţional Şef lucrări / Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare / USAMVBT

Experienţa profesională
Perioada Octombrie 2012 – prezent

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare curs Produse Traditionale. Tehnica frigului artificial.

Indrumarea activitatii la lucrari practice, proiect

Indrumare proiect de diploma

Numele şi adresa angajatorului USAMVBT, Calea Aradului 119, Timisoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior

Perioada Octombrie 2010 – octombrie 2012
Funcţia sau postul ocupat Consilier asistent, funcţionar public

Activităţi şi responsabilităţi principale Indrumarea producătorilor din domeniul agroalimentar

Colaborarea cu administraţiile locale, DSVSA în vederea promovării producătorilor de produse tradiţionale
şi ecologice în pieţele locale

Informare şi sprijin acordate producătorilor în întocmirea documentaţiei pentru obţinerea protecţiei
naţionale şi comunitare pentu DOP şi IGP

Organizarea de întâlniri cu producătorii în scopul informării acestora despre prevederile legislative
naţionale şi comunitare referitoare la modalităţile de obţinere a protecţiei produselor

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Agricolă şi pentru Dezvoltare Rurală Braşov, str. Michael Weiss nr.22, Braşov
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România

Perioada Aprilie 2009 – Octombrie 2010
Funcţia sau postul ocupat Consilier asistent, funcţionar public, post ocupat prin concurs
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Activităţi şi responsabilităţi principale Indrumarea producătorilor din domeniul agroalimentar

Colaborarea cu administraţiile locale, DSVSA în vederea promovării producătorilor de produse tradiţionale
şi ecologice în pieţele locale

Informare şi sprijin acordate producătorilor în întocmirea documentaţiei pentru obţinerea protecţiei
naţionale şi comunitare pentu DOP şi IGP

Organizarea de întâlniri cu producătorii în scopul informării acestora despre prevederile legislative
naţionale şi comunitare referitoare la modalităţile de obţinere a protecţiei produselor

Numele şi adresa angajatorului Oficiul Naţional pentru Produse Tradiţionale şi Ecologice din România, str. Michael Weiss nr.22, Braşov,
Reprezentant zona de Vest a României cu sediul în Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România

Perioada Septembrie 2009 – octombrie 2012
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat – şef lucrări

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică specifică predării de cursuri şi seminarii la disciplinele de Produse tradiţionale şi
ecologice; Tehnica frigului artificial în prelucrarea produselor alimentare

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Perioada 2007 – 2009
Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog alimentar - Inspector siguranţa alimentelor, post ocupat prin concurs

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatea de inspecţie şi control a unităţilor din sectorul agro-alimentar

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, str. Surorile Martir Caceu nr.1, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Inspecţie şi control industrie alimentară

Perioada 2006 –  2007
Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog alimentar

Activităţi şi responsabilităţi principale Inginer tehnolog abator

Numele şi adresa angajatorului S.C. RECOSEMTRACT S.R.L., localitatea Recaş, judeţ Timiş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Inginer tehnolog, abator

Educaţie şi formare
Perioada 2014 – prezent

Calificarea / diploma obţinută Bursier postdoctoral
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Ingineria produselor alimentare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al Romaniei” din
Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postdoctorale

Perioada 2007 – 2011
Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul Agronomie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Agronomie, Management agricol

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Facultatea de
Management Agricol

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postuniversitare, doctorale
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Perioada 2005 – 2007
Calificarea / diploma obţinută Master în domeniul Ingineria produselor alimentare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Sisteme integrate de procesare şi aditivare alimentară

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

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

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii Postuniversitare

Perioada 2000 – 2005
Calificarea / diploma obţinută Inginer tehnolog alimentar, 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

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

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii superioare

Perioada 2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Programului de formare si conștientizare în asigurarea calitatii in

Invatamantul la Distanta-ID
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Asigurarea calitatii in Invatamantul la distanta

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Spiru Haret București, Centrul de formare profesională Spiru Haret CFPSH

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postuniversitare

Perioada 2008
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare Siguranţa Alimentelor şi Aplicarea Principiilor HACCP în domeniul

alimentelor de origine non-animală
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Siguranţa produselor alimentare, principiile HACCP

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor Timiş

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postuniversitare

Perioada 2007
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului „Implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a

sistemului de management al siguranţei alimentare, conform standardului ISO 22000/2005”
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Sistemul de management al siguranţei alimentare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

S.C. Caliprof Consult S.R.L.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postuniversitare

Perioada 2007
Calificarea / diploma obţinută Certificate of participation a Training Program „Workshop on The New Hygyene Package –

practical issues related to its implementation in the food sector”
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Igiena în alimentaţie
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postuniversitare

Perioada 2005
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire competenţe Operator calculator şi reţele

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Operare calculator

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din România. Ministerul Educaţiei şi Cercetării din
România. Fundaţie Româno-Germană

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postliceale

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 C1 Utilizator
experimentat C1 Utilizator

experimentat C1 Utilizator
experimentat C1 Utilizator

experimentat C1 Utilizator
experimentat

Limba franceză B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent A2 Utilizator
independent A2 Utilizator

independent A2 Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale Calităţi şi aptitudini de comunicare.
Persoană spontană, foarte ordonată, orientată, capacitate de lucru în echipă, responsabil, sincer, serios,
conştient de propriile limite şi posibilităţi, extrem de realist, înzestrat 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

Activităţi de inspecţie, de control în domeniul siguranţei alimentare, organizarea şi coordonarea
activităţilor specifice expoziţiilor, târgurilor din domeniul agroalimentar. Aceste aptitudini au fost dobândite
pe parcursul activităţii desfăşurate în cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, a
Oficiului Naţional pentru Produse Tradiţionale şi Ecologice din România şi în general şi pe parcursul
întregii existenţe.
Aptitudinile şi competenţele pedagogice au fost însuşite în modulul pedagogic, efectuat în timpul
studenţiei (Pedagogie, Didactica specialităţii).

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea unor tipuri de echipamente tehnice folosite în laboratoarele de profil ingineresc alimentar, de
control şi siguranţă a produselor agroalimentare.
Aceste aptitudini au fost dobândite în timpul studenţiei şi perfecţionate pe parcursul elaborării tezei de
doctorat şi în general pe parcursul activităţii.
Activitatea de cercetare s-a concretizat prin lucrări ştiinţifice publicate.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Utilizarea calculatorului: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat, Internet

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de literatură, muzică, simţ deosebit al esteticului, călătorii.
Alte competenţe şi aptitudini Membru in comisie de admitere la nivel de facultate (2013,2014), comisie de licenta (2013,2014)

Membru în Asociaţia Specialiştilor din Industria Alimentară din România (ASIAR), Asociatia pentru
Cercetare Multidisciplinara din Zona de Vest (ACMV).

Permis(e) de conducere Categoria B
Timişoara
26.01.2015 Semnătura,

S.L. Dr.Ing. Petru Bogdan RĂDOI


