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Curriculum vitae  
Europass  

) 

Informaţii personale  

Nume / Prenume MORAR ADRIANA 

Adresă(e) Str. Felix Nr. 13, Bl. 67, sc A Ap. 12, Timişoara, România 

Telefon(oane) +40 256-277186 Mobil: +40 722778369 

Fax(uri) +40 256-277118 

E-mail(uri) adrianamo2001@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 

  

Data naşterii 20.05.1968 

  

Sex Feminin 

Experienţa profesională  

Perioada  2009 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Lector 

 Activităţi de instruire pentru studenţi - elaborarea şi susţinerea cursului şi prezentarea şi demonstraţia 
lucrărilor practice la disciplina Igiena tehnologia şi controlul cărnii în abator (anul V de studiu), 
efectuarea lucrărilor practice la disciplinele Igiena tehnologia şi controlul laptelui şi a produselor 
derivate (anul V de studiu), Igiena tehnologia şi controlul cărnii şi a altor produse alimentare de 
origine animală (anul VI de studiu), cercetare ştiinţifică contractuală, coordonator activitate în 
laboratorul de microbiologie alimentară din cadrul Platformei cercetare interdisciplinară „Agricultura 
ecologică, durabilă şi siguranţa alimentară”, U.S.A.M.V.B. Timişoara, îndrumare elaborare lucrări 
diplomă 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de 
Medicină Veterinară, Calea Aradului 119, 300645 Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Igiena şi  siguranţa alimentelor; Sănătate publică veterinară  

Perioada  2001 - 2009  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de instruire pentru studenţi - prezentarea şi demonstraţia lucrărilor practice la disciplina 
Igiena tehnologia şi controlul cărnii în abator (anul V de studiu), Igiena tehnologia şi controlul laptelui 
şi a produselor derivate (anul V de studiu), Igiena tehnologia şi controlul cărnii şi a altor produse 
alimentare de origine animală (anul VI de studiu), cercetare ştiinţifică contractuală 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Medicină 
Veterinară, Calea Aradului 119, 300645 Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Igiena alimentelor şi sănătate publică veterinară 

Perioada 1994 - 1995 

 Medic veterinar 

Funcţia sau postul ocupat medic veterinar stagiar Circumscripţia sanitară veterinară Lugoj 

Numele şi adresa angajatorului Circumscripţia sanitară veterinară Lugoj – Direcţia sanitară veterinară Timiş 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate medic veterinar 

Educaţie şi formare  

Perioada 1997 – 2003 - stagiu de doctorat – titlul tezei de doctorat: Însuşirile antimicrobiene şi eficienţa 
produselor pe bază de clorhexidină utilizate în igiena veterinară 
   - cursuri postuniversitare: Sanitaţia veterinară a fermelor de animale, Managementul sănătăţii 
efectivelor de animale, Toxicologie alimentară, Evidenţă pe calculator şi statistică 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Medicină Veterinară - Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Nr. 5663/ 15.12.2003; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicină veterinară, Igiena animalelor şi a mediului, Igiena alimentelor şi sănătate publică veterinară, 
Microbiologia alimentelor 

Perioada 1988 – 1994 - studii universitare 

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic veterinar  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicină veterinară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului, Facultatea de Medicină Veterinară Timisoara 

Perioada 1982-1986 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii liceale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Coriolan Brediceanu, Timiş 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleză  satisfăcător bine satisfăcător satisfăcător satisfăcător 

franceză  satisfăcător bine satisfăcător satisfăcător satisfăcător 

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

Competenţe şi abilităţi sociale spirit de echipă; 
bună capacitate de comunicare – context profesional 

Competenţe şi aptitudini tehnice Membru în comisii de licenţă, în comisia de audit intern din cadrul USAMVB Timişioara, responsabil 
cu asigurarea calităţii în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™); 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Aptitudini şi competenţe 
profesionale: 

Lector în cadrul proiectului Pregătirea profesională a specialiştilor în consultanţă agricolă şi extensie, în 
Regiunea de Vest, parte din Regiunea de Sud-Vest şi parte din Regiunea de Nord-Vest (judeţele Arad, 
Bihor, CaraşSeverin, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Sibiu, Timiş) – MAKIS – Modernizarea sistemului de 
cunoştinţe şi informaţii agricole în România - Contract nr. 2425/29.09.2008, modulele: 

 Certificarea agroalimentară şi sistemul de control în România  

 Sisteme de certificare oficială 

 Tehnici şi proceduri de control oficial: implicaţii legale ale controlului oficial 
Cursuri de instruire şi perfecţionare 

 Managementul calităţii în învăţământul superior, Timisoara, 18 – 19.06 (2013); 

 Program de perfecţionare pentru cadre universitare implicate în dezvoltarea programelor de 
studii, Iasi, 23.- 29.05. (2011); 

 Program de perfecţionare destinat personalului implicat în dezvoltarea programelor de studii 
universitare medical veterinare cu scopul perfecţionării competeţelor în elaborarea şi 
dezvoltarea de curicule, Bucuresti,  29.11. – 03.12.(2010); 

 Instruire teoretică şi practică privind detecţia germenilor din genul Salmonella, Listeria 
monocytogenes, detecţia şi numărarea E. coli şi enterococilor fecali din apa potabilă Institutul 
de Igienă şi sănătate publică veterinară Serviciul Microbiologie alimentară , Bucuresti,   25-
28.05.(2010); 

 Broadening the skills in Food Sanitary Safety, Ghent, 26.01 – 07.02. (2009); 

 Auditor în domeniul calităţii, Timişoara, 6-10.04.(2009); 

 Basic and advanced User Training for Confocal microscope Leica TCS SPE, Timişoara, 10-1.03 
(2008); 

 Curs de auditori interni pentru sisteme de management al calităţii, Timişoara, 7-10. 04. (2008); 

 Managementul calităţii pentru servicii, Timişoara, 16-18. 06. (2008); 

 Training Course în HACCP, Belgrad 22–23. 11. (2003); 

Domenii de cercetare - Implicaţiile biofilmului microbian în igiena şi siguranţa alimentelor  
- Supravegherea riscului microbiologic în unităţile de procesare a alimentelor 
- Evaluarea surselor şi a punctelor critice de contaminare microbiană pe parcursul etapelor de 

obţinere, transport, prelucrare şi depozitare a laptelui şi produselor lactate; 
- Testarea acţiunii antimicrobiene a substanţelor folosite pentru decontaminare în industria 

alimentară şi în ferme; 
- Testarea activitatii enzimatice a produselor folosite pentru coagularea laptelui.  
- Stabilirea însuşirilor şi a domeniului de aplicare a unor produse dezinfectante şi insecticide  
- studiul însuşirilor antimicrobiene ale unor formulări (Santim F, Forsept, Hexidet), care au fost 

omologate oficial şi au intrat în fabricaţie de serie; 
- Cercetarea efectului antimicrobian în laborator şi testarea clinică a unor formulări destinate 

tratamentului infecţiilor bacteriene şi micotice ale pielii la animalele de companie (produsul 
Saliderm) şi pentru tratamentul tricofiţiei la taurine (produsul Tricosan); 

- cercetări eco - toxicologice ale extractelor apoase din cenuşile de termocentrală, care au urmărit 
să stabilească dacă noile tehnologii de prelucrare şi de depozitare a resturilor de ardere de la 
termocentralele din România sunt acceptabile sub aspect ecologic; 

- elaborarea unor procedee noi de control a eficienţei dezinfecţiilor in adăposturile pentru animale. 
Colaborator la 14 proiecte de cercetare din domeniile: Igiena alimentelor, Igiena animalelor şi a mediului 

Publicaţii ştiinţifice Activitate editorială:  
Autor sau coautor la 67 lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate 
Asociaţii profesionale: 
- International Society for Animal Hygiene; 
- World Veterinary Association; 
- Federation of Veterinarians of Europe; 
- Balcan and Black Sea Veterinary Association, 
- Asociaţia Medicilor Veterinari din România; 
- Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României 

 Manuale şi cărţi editate:  
Morar A., Sala C., Milovan Gh - Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animală. Ed. 
Eurobit Timişoara 2009, ISBN 978-973-620-479-1, 202 pg;   
Decun M,  Bodnariu A., Czister. L., Ţibru I., Morar A., Sala C., Decun C., Cumpănăşoiu C., Lăzărescu 
C. - Bioetica, bunăstarea şi protecţia animalelor . Editura Mirton Timişoara 2013, ISBN 978-973-52-
1314-5, 703 pg;   

Informaţii suplimentare Prof. Dr. Decun Mihai,  decun@upc.ro 

Prof. Dr. Herman Viorel, cabesti@yahoo.com 

11.07.2014           Şef  lucr. Dr. Adriana Morar 
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