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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Radulov Isidora 

Adresă(e) Str. Baba Dochia nr.D2, sc.B, ap. 20, Timişoara, cod poştal 300118 

Telefon(oane) Fix: +40/256/277028 

Fax(uri)  

E-mail(uri) isidoraradulov@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 18.05.1972 
  

Sex femnin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1998 -2001 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare lucrări laborator, practică studenți, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Agricultura, Universitatea de Stiinte Agricole si medicina Veterinara a Banatului Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic – cercetare 

                                              Perioada 2001 - 2004 

                      Funcţia sau postul ocupat Asistent univeristar  

    Activităţi şi responsabilităţi principale Predare lucrări laborator, practică studenți, cercetare 

            Numele şi adresa angajatorului  Facultatea de Agricultură, Universitatea de Stiinte Agricole si medicina Veterinara a Banatului Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Didactic – cercetare 

                                                Perioada  2004 - 2007 

                      Funcţia sau postul ocupat   Sef lucrari 

     Activităţi şi responsabilităţi principale   Predare curs, Predare lucrări laborator, conducere cerc stiintific, cercetare 

             Numele şi adresa angajatorului  Facultatea de Agricultură , Universitatea de Stiinte Agricole si medicina Veterinara a Banatului Timisoara 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Didactic – cercetare 

                                                Perioada  2007 - 2017 

                      Funcţia sau postul ocupat  Conferentiar 

     Activităţi şi responsabilităţi principale  Predare curs, Predare lucrări laborator, conducere cerc stiintific,  coordonare laborator cercetare 

             Numele şi adresa angajatorului  Facultatea de Agricultură Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Didactic – cercetare 

                                                Perioada  prezent 

                      Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar 

     Activităţi şi responsabilităţi principale  Predare curs, Predare lucrări laborator, conducere cerc stiintific,  coordonare laborator cercetare 

             Numele şi adresa angajatorului  Facultatea de Agricultură Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Didactic – cercetare 

                                                Perioada  2011-prezent 

                      Funcţia sau postul ocupat  Inginer  

     Activităţi şi responsabilităţi principale  Analize fizico – chimice de laborator , responsabil cu asigurarea calității 

             Numele şi adresa angajatorului  Oficiul de studii pedologice și agrochimice Timișoara 
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 Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Consultanta, cercetare 

                                                Perioada  2013 - 2016 

                      Funcţia sau postul ocupat  Prodecan cercetare 

     Activităţi şi responsabilităţi principale  Coordonarea activității de cercetare, organizarea de manifestări științifice 

             Numele şi adresa angajatorului  Facultatea de Agricultura, Universitatea de Stiinte Agricole si medicina Veterinara a Banatului Timisoara 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate  cercetare 

                                                Perioada  2016-prezent 

                      Funcţia sau postul ocupat  Prorector cercetare inovare 

     Activităţi şi responsabilităţi principale  Coordonarea activității de cercetare, coordonarea Unitatii de management proiecte 
organizarea de manifestări științifice 

             Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Stiinte Agricole si medicina Veterinara a Banatului Timisoara 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate  cercetare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1990 - 1995 

Calificarea / diploma obţinută Inginer chimist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie anorganică, Chimie fizică,  Mineralogie şi cristalografie,  Chimia  fizică a stării solide 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Chimie industrială, Universitatea Politehnica din Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de licență 

Perioada 1995 - 1996 

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Reacţii în stare solidă 
Analiză termodinamică diferenţială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Chimie industrială, Universitatea Politehnica din Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de masterat 

Perioada 1998 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Agronomie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Agrochimie, Pedologie, Biochimie vegetală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de doctorat 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat aptitudini profesionale: ” Validarea metodelor chimice de laborator” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

estimarea incertitudinii de masurare, 
interpretarea datelor obtinute la controlul intern,respectiv cel extern. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Asociatia de Standardizare din România 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Auditor in domeniul calității 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare specifica activitatii de audit , Munca in echipa de audit 
Pregatirea perfectionarii profesionale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

SC SRAC SERVICII GRUP SA 

Perioada 2011 
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Calificarea / diploma obţinută Auditor intern pt. Laboratoare de incercari si etalonari  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Standarde ISO 17025:2018 si ISO 19011:2003 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

TUV Austria - România 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna, sârba 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza 
Ințelegere: C1 
Vorbire:  C1 
Scriere: C1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Capacitate de lucru în echipă 
- Capacitate de adaptare 
- Capacitate de comunicare 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- organizarea activităţii de cercetare  
- organizarea de cercuri ştiinţifice studenţeşti 
- organizare conferinte, simpozioane, work-shopuri 
- organizarea sesiunii de admitere 
- competenţe manageriale în cadrul derulării proiectelor de cercetare ştiinţifică 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (membru al echipei de audit  
- privind implementarea calităţii în învăţământul superior) 
- utilizarea aparaturii de laborator: HPLC, cromatografie ionica, Spectrofotometru de absorbţie atomică, 
         spectrofotometru UV-VIS, aparat Kjeldahl, fotocolorimetru, pH-metru 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi Power Point) 

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare -membru al: Societăţii Naţionale Române şi al Societăţii Internaţionale pentru Ştiinţa Solului,  
Asociatia Romana de mediu, Societăţii de Cercetare Multidisciplinară pentru zona de Vest,  
Societăţii Naţionale de Biochimie şi Biologie moleculară 
 
- persoană de contact: Ş.l. dr. Adina Berbecea adinaberbecea@yahoo.com 
- referinţele pot fi furnizate la cerere 
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