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Informații personale  

Nume / prenume  Mitrănescu Elena 
Adresă(e) Intrarea Rezervelor nr. 10A, Chiajna, jud. Ilfov 

Telefon(oane) +004 21 401 11 25 Mobil: - 

Fax(uri) +004 21 401 11 25 

E-mail(uri) mitranescuelena@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 05.12.1960 

Sex F 
 

Locul de muncă /  
Domeniul ocupaţional 

Conferențiar universitar Doctor - U.S.A.M.V. București, Facultatea de Medicină Veterinară, 
Departamentul Producții Animaliere și Sănătate Publică 
 

Experienţa profesională  

Perioada Octombrie 1984 – Martie 1987 

Funcţia sau postul ocupat medic veterinar oficial 

Activităţi şi responsabilităţi principale operațiuni și activități sanitare veterinare (tratamente, intervenții chirurgicale, profilaxie specifică, controlul 
produselor alimentare de origine animală) 

Numele şi adresa angajatorului ANSV – DSV – Segarcea Vale,  jud.Teleorman, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Veterinar 

Perioada Martie 1987 – Septembrie 1988 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific, Șef compartiment cercetare – specializarea “Ameliorarea 
şi Tehnologia Creşterii Suinelor”. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare, ameliorare, activități specifice sanitare veterinare 

Numele şi adresa angajatorului Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Porcilor Fierbinţi, jud. Ialomița, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Veterinar 

Perioada Septembrie 1988 – Februarie 1996 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale activități didactice în cadrul disciplinelor Igiena animalelor și protecția mediului, Igienă și tehnică de sanitație; 
activități de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București - Facultatea de Medicină Veterinară 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educațional, veterinar 

Perioada Februarie 1996 – Octombrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale activități didactice în cadrul disciplinelor Igiena animalelor și protecția mediului, Igienă și tehnică de sanitație; 
activitate de cercetare și publicistică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București - Facultatea de Medicină Veterinară 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educațional, veterinar 
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Perioada 

 
 
Octombrie 2001 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar Doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale activități didactice în cadrul disciplinelor Igiena animalelor și protecția mediului, Bunăstarea și protecția 
animalelor, Igienă și tehnică de sanitație, Igiena întreprinderilor agroalimentare și protecția mediului, Reziduuri 
agroalimentare, Radiocontaminare și radioprotecție, Managementul bunăstării animalelor, activitate de 
cercetare și publicistică  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București - Facultatea de Medicină Veterinară 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educațional, veterinary 
 
 

Educaţie şi formare  

Perioada Octombrie 1979 – Iulie 1984 

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic veterinar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

absolvirea Facultăţii de Medicină Veterinară - competențe în domeniul medical veterinar, elaborarea lucrării 
de licență cu titlul "Cercetări privind amilaza şi lipaza serică la păsări" 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

U.S.A.M.V. București - Facultatea de Medicină Veterinară  

Perioada Octombrie 1992 –  Iulie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctoratul in Medicină Veterinară, specializarea Farmacologie - Toxicologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

elaborarea tezei de doctorat cu titlul "Cercetări privind influenţa poluării industriale asupra sănătăţii 
animalelor"  (susţinută public în 1999), Diploma  de Doctor seria R nr. 0002402/16 iulie 1999 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

U.S.A.M.V. București - Facultatea de Medicină Veterinară 

Perioada 1998 

Calificarea / diploma obţinută Medic primar veterinar, certificat nr. 304 din 24.04.1998 - media 9,68 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

specialitatea “Asistenţă zootehnică, reproducţie, selecţie şi nutriţie animală” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

U.S.A.M.V. București - Facultatea de Medicină Veterinară, Ministerul Agriculturii – A.N.S.V. 

Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Instruire în domeniul protecţiei mediului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Curs "Aplicarea aquis-ului comunitar în domenul protecției mediului" 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

programul PHARE - componenta ACCES 
 
 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Auditor de mediu, certificat nr. 0008671 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Curs instruire audit de mediu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii 
 

Perioada 29 nov. – 3 dec. 2010 

Calificarea / diploma obţinută training 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

"Programul de perfecţionare profesională destinat personalului implicat în dezvoltarea programelor de studii 
universitare medicale veterinare cu scopul perfecţionării competenţelor în elaborarea şi dezvoltarea de 
curricule" 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

USAMVB, colab. UE, Guvernul României, Ministerul Muncii, familiei şi protecţiei sociale în cadrul proiectului 
Educaţie universitară la nivel european în domeniul medicinei veterinare POSDRU 86/1.2./S/63654 ID proiect 
63654 
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Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută cursuri postuniversitare – Certificat H0003614 89/03.05.2012 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management universitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Academia de Studii Economice Bucureşti 

Perioada Iunie 2012 

Calificarea / diploma obţinută instruire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bunăstarea animalelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Comisia Europeană, Federaţia Veterinarilor din Europa, Colegiul Medicilor Veterinari din România 

 
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 Discurs oral 

Engleză  C1 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat B1 Utilizator independent C2 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat 

Franceză  A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi pentru lucrul în echipă: membră în diferite echipe de cercetare (18 contracte naţionale şi un contract 
internaţional, pentru 6 dintre acestea activând ca Director de grant): 
- Determinarea factorilor de microclimat şi influenţa lor asupra animalelor din halele de maternitate, 
creşă şi îngrăşătorie, ISCIP Giurgiu, perioadă derulare 1989/1990 
- Identificarea surselor de poluare cu metale grele a apei din jurul întreprinderilor industriale a 
zonelor Valea Călugărească şi Copşa Mică, contract încheiat cu M.I. - Direcţia Cercetare şi Doctorat, 1993 
- Identificarea surselor de poluare industrialã a unor factori de mediu din jurul întreprinderilor 
industriale din zonele Copşa Micã şi Valea Cãlugãrească, contract încheiat cu M.I., 1994 
- Micotoxine hepato-nefrotoxice (aflatoxinele, ochratoxinele, sterigmatocistina, citrinina) factori de 
risc pentru sanatatea omului si a animalelor, studii epidemiologice; morfoclinice si de strategie 
preventiva CEEX 147/2006, perioadă derulare 2006/2008 - director partener 5 
- Cercetări privind evaluarea bunăstării la peşti în exploataţii, pe timpul transportului şi în unităţile de 
tăiere, CNCSIS Idei nr. 290/01.10.2007 ID_285, perioadă derulare 2007/2010 
- C.O.S.T. Action 867: Welfare of fish in european aquaculture, Coordonator Anders Kiessling, 
Department of Animal and Aquacultural Sciences Norwegian University of Life Sciences, perioadă derulare 
2005 – 2011 (manager partener România) 
 

Responsabil campanie de promovare și expert pe termen lung în cadrul POSDRU/81/3.2./S/58833 
Perfecţionarea resurselor umane din medicina veterinară, Expert termen lung POSDRU/86/1.2./S/63654 
Educaţie Universitară la nivel European în domeniul Medicinii Veterinare 
 

Aptitudini de mediator: îndrumător practică studenţi, în perioada 1997-2003 îndrumător de an al studenţilor 
Facultăţii de medicină Veterinară Bucureşti 
 

Co-chairman la simpozioane cu participare internaţională Timișoara 2009, București 2010, 2011 etc., 
membră în comisii concurs pentru ocupare posturi didactice, referent oficial comisii de susținere publică a 
tezelor de doctorat, membră în comisii îndrumare teze doctorat, membru în comisii ex. finalizare studii 
 

Expert - evaluator pentru diferite programe naţionale de cercetare 
  

Competenţe şi aptitudini  
organizatorice 

 

2008 - 2012: Şef al catedrei Producţii animaliere şi sănătate publică 

Alte competenţe şi aptitudini Cercetător în domeniul poluării mediului, bunăstării şi protecţiei animalelor, igienei în industria alimentară 
Membru în Comisia pentru doctorat, evaluare, perfecţionare, promovarea personalului didactic şi 
acordarea titlurilor onorifice 
Expert evaluator contracte cercetare CNCSIS 

Competenţe şi aptitudini de  
utilizare a calculatorului 

 

utilizator Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), prelucrare primară imagine, internet browsing 
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Participare în asociații profesionale   din 1988 până în prezent, membră a Asociaţiei Medicilor Veterinari din România; 
 din 1999, membră a Colegiului Medicilor Veterinari – Bucureşti; 
 din 2001, membră a Societăţii Medicilor Veterinari in Patologia Aviara si a Animalelor Mici din Romania; 
 din 2005, membră a  Asociaţiei Române de Buiatrie; 
 din 2003, membru al International Society for Animal Hygiene; 
 din 2010, membră a Contemporary Science Association - New York (participantă în colectivul de redacție); 
 din 2012, membră a European Biotechnology Thematic Network Association 

Permis(e) de conducere - 

Informaţii suplimentare Activitatea de cercetare s-a concretizat în total în 355 lucrari stiintifice publicate in reviste interne si 
internationale (6 ISI; 29 ISI Proceedings sau ISI abstracts; 320 BDI sau în volume științifice naționale): 
volumele simpozioanelor ştiinţifice cu participare internaţională Cluj, Timişoara, Iaşi, Bucureşti; volumele 
simpozionelor ştiinţifice din străinătate (Ucraina, Herceg Novi, Novy Sad, Malaysis, Tartu, Vechta, Varşovia, 
Mexic, Viena etc.); Revista Română de Medicină Veterinară; volumele Congresului Naţional de Medicină 
Veterinară; volumele Simpozionului Naţional de Patologie Victor Babeş etc.  
 

20 cărţi publicate, dintre care: 
 Igiena veterinara volumul I, Editia II – Factorii naturali de mediu si influenta lor asupra animalelor 
Editura Omega Print, 2006, 112 pagini, ISBN 973 – 87093 – 4 – 2 
 Protectia mediului, editia IV 
Editura Omega Print, 2007, 332 pagini, ISBN 973 – 87093 – 5 – 0 
 Dicţionar enciclopedic medical veterinar roman englez vol. 1, 2 şi 3 
Editura Sintech Craiova, 2005, 2007, 2009  
 Bunăstarea peştilor în exploataţii, pe timpul transportului şi în unităţile de tăiere – ghid 
Editura Printech, 2010, ISBN 978-606-521-605-1  
Elena Mitrănescu, Furnaris Florin 
  Igiena 
Printech, 2010, ISBN 978-606-521-586-3 
Elena Mitrănescu  
 Bunăstarea şi protecţia animalelor 
Editura Printech, Bucuresti, 2012, ISBN 978-606-521-854-3, 283 pagini 
Mitrănescu Elena, Furnaris Florin 
 Managementul bunăstării animalelor 
Editura Printech, Bucuresti, 2012, ISBN 978-606-521-911-3, 391 pagini 
Mitrănescu Elena, Furnaris Florin 
 
3 suporturi electronice de curs:  
Igiena animalelor şi protecţia mediului,  
Bunăstarea şi protecţia animalelor,  
Managementul bunăstării animalelor  
 
115 lucrări licenţă şi 29 lucrări disertaţie îndrumate 
 

 


