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Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Radu Florina Adriana

Adresă(e) Timişoara, Calea Martirilor Nr. 27, bloc 11, Sc. A, Et. 3, Ap. 14

Telefon(oane)  Mobil: +40723231334; Fix: +400256277432
E-mail(uri) Florinaradu2001@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Romana
Data naşterii 28.01.1967

Sex Feminin

Experienţa profesională
Perioada  01.10.2006-prezent

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar  titular disciplinele Analiză fizico-chimică în industria alimentară/
Tehnologia Laptelui şi a produselor lactate

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinelor (curs, lucrări
practice, proiecte de diplomă, activitate de cercetare ştiinţifică, etc.); elaborare
cursuri şi materiale didactice universitare în profilul agroalimentar (prim autor,
unic autor şi coautor);

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele
Mihai I al României’’ Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor
Agroalimentare, Calea Aradului 119, 300645 Timisoara, Romania

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Invăţământ superior, domeniul ştiinte inginereşti - ingineria produselor
alimentare

Perioada  01.10.1998-01.05.2006
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări titular la disciplinele: Tehnologii alimentare animale/ Tehnologia

laptelui şi a produselor lactate/ Fenomene de transfer în industria alimentară

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinelor (curs, lucrări
practice, proiecte de diplomă, activitate de cercetare ştiinţifică, etc.); elaborare
cursuri şi materiale didactice universitare în profilul agroalimentar (prim autor,
unic autor şi coautor).

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele
Mihai I al României’’ Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor
Agroalimentare, Calea Aradului 119, 300645 Timisoara, Romania

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Invăţământ superior, domeniul ştiinte inginereşti - ingineria produselor
alimentare

Perioada 01.03.1995-01.10.1998

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar titular la disciplinele; Fenomene de transfer/Tehnologii
generale în industria alimentară, /Tehnologia aditivilor.

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinelor lucrări
practice, proiecte de semestru, practică de specialitate, activitate de cercetare
ştiinţifică, etc.); elaborare cursuri şi materiale didactice universitare în profilul
agroalimentar (prim autor, unic autor şi coautor).

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele
Mihai I al României’’ Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor
Agroalimentare, Calea Aradului 119, 300645 Timisoara, Romania
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Invăţământ superior, domeniul ştiinte inginereşti - ingineria produselor alimentare

Perioada 01.10.1992-01.03.1995
Funcţia sau postul ocupat Preparator titular la disciplina Tehnologii generale în industria alimentară

Activităţi şi responsabilităţi principale îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinei (proiecte de an,
studii de caz, lucrări practice, proiecte de diplomă, activitate de cercetare
științifică)

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele
Mihai I al României’’ Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor
Agroalimentare, Calea Aradului 119, 300645 Timisoara, Romania

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior, domeniul ştiinte inginereşti - ingineria produselor
alimentare

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută
09-15.07. 2013
Specializare în Didactica specialității Chimie; Certificat de participare

Disciplinele principale studiate
/competenţe profesionale dobândite

Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialității; Metode
moderne de formare în didactica specialității; Metode și tehnici de coaching
folosite pe perioada practicii/ formarea continuă a pregatirii psiho-pedagogice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Ministerul Educației Naționale, Univ. București, Univ. A.I. Cuza Iași, UBB Cluj
Napoca prin POSDRU87/1.3/S/63709: ,,Calitate, Inovare, Comunnicare în
sistemul de formare continuă a didacticienilor din invățământul superior ’’

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Postuniversitar, formare continuă pe parcursul vieții

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

15 - 25.11.2013
Perfecționare în Managementul antreprenorial al proiectelor de cercetare,
dezvoltare, inovare; Certificat de competență obținut cu calificativul ,Foarte
Bine’’

Disciplinele principale studiate
/competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Univ. de Vest Timișoara, România

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Postuniversitar, formare continuă pe parcursul vieții

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

04 - 06.05.2011
Expert in domeniul validarii, masurarii incertitudinii rezultatelor incercarilor.
Certificat de participare curs Principii si Aplicatii ale Metrologiei in Chimie;
Seria F-0005, Nr. 2011E-012P0016.

Disciplinele principale studiate
/competenţe profesionale dobândite

Trasabilitatea rezultatelor determinărilor. Validarea intralaborator a metodelor
de analiză. Statistica in domeniul chimiei analitice. Complementarea cunoștințelor
necesare formării profesionale continue şi conturarea profesională a profesiei de analist chimist
în domeniul alimentar

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

JRC European Commision in cooperation with Association for Development
and Innovation, Brasov, Romania

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Postuniversitar, formare continuă pe parcursul vieții

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

10-11.03.2011
Expert in domeniul validarii, masurarii incertitudinii rezultatelor incercarilor.
Certificat de participare curs Principii si Aplicatii ale Metrologiei in Chimie;
Seria F-0005, Nr. 2011E-005P0001.

Disciplinele principale studiate
/competenţe profesionale dobândite

Trasabilitatea rezultatelor determinarilor. Validarea intralaborator a metodelor
de analiza. Statistica in domeniul chimiei analitice, Selectarea și folosirea
materialelor de referință. Aprofundarea cunoștințelor legate de măsurarea
incertidinii incercărilor de laborator

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

JRC European Commision in cooperation with Association for Development
and Innovation, Brasov, Romania
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Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Postuniversitar, formare continuă pe parcursul vieții

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate
/competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate
/competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate
/competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

  05.01- 04.02 2011
Formator Cod COR 241205  in domeniul pregatirii profesionale a personalului,
managementul programelor de formare; Certificat Seria G, Nr. 00108950.
Pregătire și instruire pentru a dobândi competențe de formator; realizarea
activitătilor de formare; evaluarea participanților la formare, aplicarea
metodelor și tehnicilor de formare; marketing-ul formării, proiectarea
programelor de formare, organizarea programelor ș i stagiilor de formare.

SC TOP MEDIA SRL, Resița, Caraș- Severin, Romania.
Training

08 -10.03.2007
Specialist HACCP, Certificat  de absolvire curs Sistemul de management al
sigurantei alimentului  conform ISO 22000:2005 – Principiile HACCP, Seria AC
29, Nr. 5058, calificativul “FOARTE BINE”
Auditare si optimizarea unui sistem HACCP functional

HACCP Consulting Group, L.L.C. United States Department of Agriculture

Curs specializare, Superior

02. - 03.06.2007
Auditor in domeniul calității, Certificat de absolvire seria E, Nr. 0066908 cu
nota 10.
Obținerea de competenţe tehnice inginereşti agroalimentare în scopul
îmbunătățirii continue a propriei pregătiri profesionale (discipline fundamentale,
Asigurarea calitatii proceselor, Organizarea auditurilor calității; complementare
Stabilirea și imbunătă irea structurii organizatorice)
SC. Expert Consulting Management SRL, Bacau

Curs specializare, superior

25 – 27. 08.2011
Certificat de competenţe Mass Spectrometry training courses (Basics in Mass
Spectrometry and Applications in the Pharmaceutical Industry).
Protein Structural Analysis by Mass Spectrometry: Hydrogen Exchange and
Covalent Labeling; Peptides and Proteins in Mass Spectrometry.
Belgrad, Serbia/Instructor Dwight E. Matthews University of Vermont, USA.

Postuniversitar
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

07-09.08.2007
Specialist  in validare de metode analitice conform programului APE 2HACCP,
Certificat  de absolvire curs Sistemul de management, Seria C 16, Nr. 3250,
calificativul “FOARTE BINE”

Expert in intocmirea protocoalelor de parcurgere a etapelor de validare a
metodelor instrumentale

Asociatia de Acreditare din Romania, RENAR, Bucuresti, Romania

Curs specializare postuniversitar

1996-2003
Doctor în inginerie chimică
Diplomă de Doctor, Seria D, Nr. 0005011 în baza Ordinului Ministrului
Educaţiei şi Cercetării nr. 3896 din 24.04.2005,

Studii doctorale domeniul Inginerie Chimica / discipline fundamentale şi
complementare necesare formării profesionale continue prin doctorat

Universitatea ''Politehnica'' din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială

   Studii doctorale

1996-2000
Economist în specializarea Finante, Banci, Diplomă de licenţă, seria F, Nr.
(eliberată cu nr. 1267162 din 18 iulie 2001)

Moneda si credit, Finantele firmei, Finante publice, Contabilitatea firmei si a
institutiilor publice

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Stiinte Economice

Studii universitare de licenta

1987-1992
Inginer diplomat în profilul Inginerie Chimica, Specializarea: Tehnologia
compuşilor anorganici, Diplomă de licenţă, seria J, Nr. 27221 (eliberată cu
nr.40460/07 iulie 1992)

Chimie analitică, Analiză instrumentală, Tehnologia compuşilor anorganici

Universitatea ''Politehnica'' din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială

Studii universitare

1982-1986
Diplomă de Bacalaureat seria D, Nr. 49323 (eliberată cu nr.40460/07 iulie
1992)
Profilul Matematică-Fizică/Competenţe primare de comunicare, sinteză date,
observare şi generalizare fenomene, procese din natură / ştiinţe exacte
(matematică, fizică, chimie) specifice învăţământului gimnazial şi liceal cu profil
real, discipline de cultură generală clasică.

Liceul de Matematică-Fizică C.D.Loga, Timisoara
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Liceul de Matematică Fizică ''C.D. Loga'' din Timişoara (eliberată cu nr.123/04
iulie 1986)

Limba maternă Româna
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare
scrisă

Limba engleza
C1 Utilizator

experimentat C1 Utilizator
experimentat C1 Utilizator

experimentat B2 Utilizator
independent

C
1

Utilizator
experiment

at

Limba franceza
B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent

C
1

Utilizator
experiment

at

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

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, 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 23 ani de activitate în cadrul Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea de Tehnologia
Produselor Agroalimentare

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea unor tipuri de echipamente tehnice folosite în laboratoarele de
analiză şi control al calităţii produselor alimentare, de natură vegetală si
animala. 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.
Utilizare aparatură foto-video digitală
Cunoştinţele au fost dobândite prin studiul  literaturii de specialitate , utilizare
practică a calculatorului cu aplicaţiile menţionate şi a aparaturii foto-video
digitale

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 Literatura rusă din sec XVIII şi engleză epoca renascentistă , muzică, design
interior
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Alte competenţe şi aptitudini  Membru în comisii examen definitivare: sesiunea 2007, 2009
 Preşedinte al comisiei de bacalaureat  la centrul de examen Liceul Spiru

Haret TG-Jiu,  sesiunea iunie-iulie 2008, respectiv la centrul de examen de
la Liceul de construcţii Târgovişte, iunie-iulie 2009

 Membru în comisii examen gradul II: 2009;
 Membru în 5 Organizaţii profesionale naţionale recunoscute;
 Membru în comisii de licenţă şi în comisii pentru susţinerea examenelor de

diplomă la Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare in
perioada 2003-2009

 Membru în comisii numire pe post (2);
 Membru in comisia de evaluare a calitatii la Facultatea de Tehnologia

Produselor Agroalimentare, responsabil directie master: Tehnologii
avansate de procesare a materiilor agricole;

 Evaluator proiecte de cercetare, înregistrată în portalul experţilor evaluatori
din Romania: www.experti-cdi.ro din 2006

Permis(e) de conducere DA,  Categoria B
2011 Premiul Academiei  Marin Drăcea pentru lucrarea: „Plante transgenice.
Obţinere, testare şi cultivare”
Coordonatorul unui laborator de cercetare acreditat RENAR în perioada 2008-2013 destinat studierii şi cuantificării aflatoxinelor din produsele vegetale

Informaţii suplimentare
Apartenenţă la asociaţii profesionale

/ platforme tehnologice
1. The Romanian Biochemistry Society;
2. Association for Multidisciplinary Research in the Western Romania;
3. The Romanian Chemical  Society;
4. The Romanian Society for Medical Mycology and Mycotoxicology;
5. European Federation of Food Science and Technology;

Domenii de interes ştiinţific
didactic/cercetare

Anexe 1. Copie dupa diploma de doctor;
2. Copie dupa diploma de licenta;
3. Copii duipa certificatele de participare la cursurile de specializare

postuniversitare;

Timisoara la, 26.01.2015   Conf. Dr. Ing. Radu Florina


