Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

TRAŞCĂ TEODOR-IOAN
Timișoara

Telefon(oane)

+40 256 277 004

Fax(uri)

+40 256 277 326

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

+40 723 639 604

teodortrasca@usab-tm.ro, teodortrasca@yahoo.com
Română
24.03.1973
Masculin

Experienţa profesională
Perioada Martie 2016 –
Funcţia sau postul ocupat Prodecan
Activităţi şi responsabilităţi Activităţi manageriale
principale internaționale

specifice

conducerii

prodecanatului

didactic

și

relații

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al
României’’ din Timişoara (USAMVBT), Facultatea de Tehnologia Produselor
Agroalimentare (FTPA), Calea Aradului 119, RO – 300645 Timișoara
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior
activitate
Perioada Martie 2012 – Martie 2016
Funcţia sau postul ocupat Prorector
Activităţi şi responsabilităţi Activităţi manageriale specifice conducerii prorectoratului de cercetare ştiinţifică din
principale universitate
Numele şi adresa angajatorului USAMVBT, Calea Aradului 119, RO – 300645 Timișoara
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior
activitate
Perioada Octombrie 2009 –
Funcţia sau postul ocupat Conducător de doctorat în domeniul Ingineria Produselor Alimentare
Activităţi şi responsabilităţi Activităţi educaţionale, de îndrumare a doctoranzilor specifice domeniului
principale
Numele şi adresa angajatorului USAMVBT, FTPA, Calea Aradului 119, RO – 300645 Timișoara
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior
activitate
Perioada Aprilie 2008 – Martie 2012
Funcţia sau postul ocupat Decan
Activităţi şi responsabilităţi Activităţi manageriale specifice postului, elaborare de strategii
principale
Numele şi adresa angajatorului USAMVBT, FTPA
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior
activitate
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Perioada August 2008 –
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar
Activităţi şi responsabilităţi Activităţi educaţionale la disciplin ele: Utilaje în industria alimentară, Tehnologii
principale neconvenţionale pentru utilajele din industria alimentară, Operaţii unitare în industria
alimentară
Numele şi adresa angajatorului USAMVBT, FTPA
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior
activitate
Perioada Septembrie 2003 – August 2008
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar
Tipul activităţii sau sectorul deÎnvăţământ superior
activitate
Perioada Septembrie 2000 – Septembrie 2003
Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări
Activităţi şi responsabilităţi Norma didactică aferentă şi activităţi de cercetare la disciplinele Utilaje în industria
principale alimentară, Elemente de inginerie mecanică, Instalaţii de frig şi climatizare în industria
alimentară, Operaţii şi aparate în industria alimentară
Numele şi adresa angajatorului USAMVBT, FTPA
Tipul activităţii sau sectorul deÎnvăţământ superior
activitate
Perioada Septembrie 1998 – Septembrie 2000
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi Norma didactică aferentă şi activităţi de cercetare la disciplinele de Utilaje în industria
principale alimentară, Elemente de inginerie mecanică, Instalaţii de frig şi climatizare în industria
alimentară
Numele şi adresa angajatorului USAMVBT, FTPA
Tipul activităţii sau sectorul deÎnvăţământ superior
activitate
Perioada Septembrie 1996 – Septembrie 1998
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Activităţi şi responsabilităţi Norma didactică aferentă la disciplina de Modelarea şi optimizarea tehnologiilor
principale alimentare
Numele şi adresa angajatorului USAMVBT, FTPA
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior
activitate

Educaţie şi formare
Perioada 1991-1996
Calificarea / diploma obţinută Inginer în profil mecanic, specializarea Utilaj tehnologic alimentar
Disciplinele principale studiate / Cursurile şi activităţile aferente specializării Utilaj tehnologic alimentar
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea “Politehnica” din Timişoara (UPT), Facultatea de Mecanică
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională Studii superioare
sau internaţională

2

Curriculum vitae al
TRAȘCĂ TEODOR - IOAN

Pentru mai multe informații despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

Perioada 1996-1997
Calificarea / diploma obţinută Magister / master în profil mecanic, specializarea Tehnologii avansate pentru
materiale noi
Disciplinele principale studiate / Cursurile şi activităţile aferente specializării Tehnologii avansate pentru materiale noi
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de UPT, Facultatea de Mecanică
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională Studii aprofundate
sau internaţională
Perioada 1996 – 2003
Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul Inginerie mecanică – distincţia cum laudae
Disciplinele principale studiate / Tehnologii alimentare moderne
competenţe profesionale
dobândite
Nivelul în clasificarea naţională Studii Postuniversitare
sau internaţională
Perioada 02.2007
Calificarea / diploma obţinută Certificat pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale
Disciplinele principale studiate / Pregătire profesională pentru dezvoltarea competenţelor privind managementul
competenţe profesionale prelucrării şi marketingul produselor agricole şi piscicole (incluzând managementul
dobândite calităţii)
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională Studii postuniversitare
sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

ROMÂNĂ

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Înţelegere

Autoevaluare

Ascultare

Nivel european (*)
Limba germană
Limba engleză

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

C1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
C1
C1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

B2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B1
B1
B2
B2
independent
independent
independent
independent
independent

(*) 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, orientată şi bine determinată, capacitate de lucru în echipă, responsabil,
sincer, serios, rezistent la condiţii de stres, adaptabil noilor situaţii, 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.
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Competenţe şi aptitudini Organizarea şi coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare, organizarea şi
organizatorice amenajarea spaţiilor de cercetare, aptitudini organizatorice native. Aceste aptitudini au
fost dobândite pe parcursul activităţii desfăşurate în cadrul USAMVBT.
Aptitudinile şi competenţele pedagogice au fost însuşite în modulul pedagogic,
efectuat în timpul studenţiei (Pedagogie, Sociologie industrială), iar desăvârşirea lor sa realizat în timpul celor 20 ani de activitate în cadrul USAMVBT, FTPA.
Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea unor tipuri de echipamente tehnice folosite în laboratoarele de operaţii şi
aparate în industria alimentară, în industria chimică.
Aceste aptitudini au fost dobândite în timpul studenţiei şi perfecţionate pe parcursul
elaborării tezei de doctorat şi în general pe parcursul activităţii desfăşurate în cadrul
USAMVBT, FTPA.
Activitatea de cercetare s-a concretizat prin contracte de cercetare, în calitate de
director sau colaborator, lucrări ştiinţifice publicate, precum şi coautor al unui brevet
de invenţie.
Alte competenţe şi aptitudini Domenii de competenţă: Ingineria produselor alimentare
Inovare, cercetare şi dezvoltarea tehnologiilor agro-alimentare; Tehnologii de
procesare a materiilor prime agricole; Analiza şi controlul produselor alimentare
Evaluator al Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Invățământul Superior
(ARACIS) (2010 –)
Membru al Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS) (2014 – 2016)
Membru al Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare – Inovare (CCDI) (2013 –)
Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor Didactice și de Cercetare din
învățământul Universitar (CNATDCU), comisia Științe inginerești – Ingineria resurselor
animale și vegetale (2012 – 2016), Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS)
din România
Experienţă în evaluarea proiectelor de cercetare
Expert cercetător program MAKIS - MADR
Expert cercetător program Parteneriate – CNCSIS, MEC
Expert cercetător program IDEI – CNCSIS, MEC.
Autor - coautor a 7 cărţi de specialitate / suporturi de curs / îndrumătoare de laborator
Autor / Coautor a 120 de lucrări ştiinţifice de specialitate, din care 13 ISI
1 Brevet de invenție
13 Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contracte/granturi în țară și
străinătate obținute prin competiție, din care 5 ca director
Membru în Consiliul de administraţie al USAMVBT (2012 – 2016); Președinte al
Consiliului științific al USAMVBT (2015 – 2016)
Membru în Biroul Senatului şi Senatul USAMVBT şi în comisii de specialitate ale
Senatului (comisia de strategii, comisia didactică) (2008 – 2012, 2016 –), preşedinte al
Consiliului FTPA (2008 – 2012), membru al Consiliului FTPA (2016 –) şi preşedinte
sau membru în diferite comisii ale Consiliului (comisia didactică, comisia de etică,
comisia de strategii), membru în comisii de admitere, de licenţă, de susţinere a
examenului de diplomă, precum şi expert – evaluator CNCSIS şi membru în comisii
pentru programele de formare profesională; președinte sau membru îm comisii
susținere teze de doctorat, teze de abilitare, concursuri posturi didactice în
învățământul universitar
Referent științific la Reviste/Jurnale de specialitate; Congrese internaționale
Membru în Comitetul de organizare al Conferinței internaționale ,,Food Chemistry,
Engineering and Technology’’, edițiile 1-6 (2010-2015)
Membru în Comitetul de organizare al Conferinței internaționale ,,Water in Food
(EUROFOODWATER – EFW 2014)’’
Membru în Comitetul de organizare a Conferinței internaționale a Asociației
Universităților de Științele Vieții din Europa Centrală și de Sud-est (CASEE) ,,The Role
of Life Sciences in Europe’s 2020 Strategy” (2016);
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Membru în Consiliul Director al Asociaţiei Specialiştilor din Industria Alimentară din
România (ASIAR), membru fondator; membru în alte 3 asociaţii naţionale de
specialitate (Asociaţia Specialiştilor din Morărit şi Panificaţie din România ASMPR,
Asociaţia Generală a Inginerilor din România AGIR, Asociaţia de Cercetare
Multidisciplinară din Zona de Vest a României ACMV)
Biografia apărută în Dicționarul personalităților din România. Biografii contemporane
(2010), în Dicționarul personalităților lumii, Who’s Who in the World (2009 – 2012),
,,pentru realizări remarcabile și contribuții semnificative la îmbunătățirea societății
contemporane’’.
Profesor invitat în Austria (Boku University of Life Siences), Turcia (Kirklareli
University), Italia (Universita degli Studi della Tuscia), Rusia (Universitatea Agrară de
Stat din Rusia – Academia Agrară Timiryazev din Moscova), în cadrul programelor
de mobilități.
Lector în cadrul Școlii de vară Intercultural learning (Timișoara, 2013), ‚’Management
of agriculture and food in Danube region – interdisciplinary, transdisciplinary and
intercultural approach’’ (Praga, 2016) organizate de către Interfaculty Commitee
Agraria Regional Network for Central And South Eastern Europe (CASEE).

28.12.2016
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