Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

David, Ioan
Str.Mihail Kogalniceanu, Nr.9, Ap.4

Telefon(oane)

Mobil:

+40 744586970

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Poziția în proiect

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
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neda_university@yahoo.com
română

24.07.1968
masculin
ASISTENT PROIECT în cadrul proiectului “Asigurarea și încurajarea accesului elevilor aflați în
situație de risc de abandon școlar în învățământul terțiar de înaltă calitate în domeniul Ingineria
Produselor Alimentare (IPA)”
Experiență profesională în învățământ superior și cercetare
Din octombrie 2001 până în prezent
Conferenţiar (2014-prezent); Şef lucrări (2001-2014)
Predare cursuri şi prelegeri universitare
Lucrări practice
Cercetare ştiinţifică
Nivel licenta
Biotehnologii alimentare
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Facultatea de Inginerie Alimentare
Învăţământ superior

Din aprilie 2012 până în mai 2017
Director Complex Restaurant-Cantina Studenţească USAMVBT
răspunde de gestionare bunurilor, de buna organizare şi funcţionare a cantinei;
asigură aprovizionarea cantinei;
valorifică stocurile de alimente disponibile din subordine;
urmăreşte activitatea şi disciplina persoanelor din subordine;

urmăreşte aplicarea normelor igienico-sanitare şi a normelor de protecţie împotriva incendiilor;
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Alimentaţie publică
Din octombrie 1999 până in octombrie 2001
Asistent plata cu ora
Predare lucrări practice
Cercetare ştiinţifică
Nivel licenţă
Operaţii şi aparate
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
Învăţământ superior
Din 1997 pana in 2001
Inginer industrie alimentara - Director
Supravegherea activităţii departamentului de producţie.
Crearea de produse noi, dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor existente.
Coordonarea departamentului de cercetare.
Iniţierea unui program managerial care să determine creşterea productivităţii.
Analiza pieţei, creşterea vânzărilor.
Antarctica SRL, Sânmihaiul Român nr. 526, Timiş, România
Industrie alimentară: produse lactate şi îngheţată, patiserie congelată
Din 1996 până în 1997
Inginer industrie alimentară
Conducerea şi supravegherea departamentului de producţie
Sirom SRL, str. Borzeşti nr. 10, Timişoara, Timiş, România
Industrie alimentară panificţie

Educaţie şi formare
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
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Din iulie 2014 până in iulie 2015
Program de formare psihopedagogică
Discipline generale
- pedagogie, psihologie, sociologie
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Studii psihopedagogice

Din octombrie 2000 până in iunie 2006
Doctor în Horticultură specializarea Tehnologia Produselor Agroalimentare
Discipline generale
- biochimie, chimie oraganică, chimie anorganică
Discipline profesionale
- tehnologii generale în industria alimentară: tehnologia laptelui, tehnologia pâinii, tehnologia cărnii,
tehnologii fermentative.

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

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Studii doctorale

Din 1998 până în 1999
Diplomă de studii aprofundate – master – Extracte şi aditivi utilizaţi în industria alimentară
Discipline generale
- biochimie, chimie oraganică, chimie anorganică
Discipline profesionale
- aditivi utilizaţi în industria alimentară
- tehnologii extractive specifice industriei alimentare
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Studii postuniversitare

1999
Certificat de igienă în industria alimentară
curs de noţiuni fundamentale de igienă
Centrul de instruire pentru însuşirea noţiunilor fundamentale de igiena-Timişoara
Studii de perfecţionare

Din 1991 până 1996

Calificarea / diploma obţinută giner în profilul Tehnologia produselor alimentare – specializare: Tehnologia prelucrării produselor agricole
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Discipline generale
- matematică, chimie oraganică, chimie anorganică, biochimie, microbiologie, fizică
Discipline profesionale
- tehnologii generale în industria alimentară: tehnologia laptelui, tehnologia pâinii, tehnologia cărnii,
tehnologii fermentative.
- biotehnologii alimentare.
- operaţii şi aparate în industria alimentară.
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
Studii universitare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
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Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceză
Engleză
Germană

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
Utilizator
B1
independent
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
Utilizator
B1
independent
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2.1

Începător

A2.1

A2.
1

A2.1

Începător

A2.1

Începător

Începător

Începător

(*) 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,
rezistentă la condiţii de stres, 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 - Organizarea şi coordonarea activităţilor de productie si management in fabricile de industrie alimentara
organizatorice unde mi-am desfasurat activitatea, unde am avut in subordine peste o suta de oameni.
- Organizarea şi coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare.
- Aceste aptitudini au fost dobândite pe parcursul activităţii de coordonare în cadrul fabricilor de industrie
alimentara unde mi-am desfasurat activitatea unde am dobandit cunostintele teoretice si practice si
abilitatea de a comunica cu oamenii cât şi la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului,unde am aprofundat cunostintele teoretice
- Aptitudinile şi competenţele pedagogice au fost însuşite în modulul pedagogic, efectuat în timpul
studenţiei, iar desăvârşirea lor am realizat-o în timpul celor 8 ani de activitate în cadrul Universităţii de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare.
- Mentionez ca coordonez de 14 ani activitatea clubului de arte martiale unde sunt si instructor

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

- Utilizarea unor tipuri de echipamente tehnice folosite în laboratoarele de analiză şi control al calităţii
produselor alimentare.
- Aceste aptitudini au fost dobândite în timpul studenţiei şi perfecţionate pe parcursul elaborării tezei de
doctorat, a coordonării lucrărilor de diplomă şi în general pe parcursul activităţii desfăşurate în cadrul
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea de Tehnologia Produselor
Agroalimentare.
- O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint
- muzică
- sport
- beletristica

Alte competenţe şi aptitudini Membru în 5 Organizaţii profesionale naţionale recunoscute;
Membru în comisii de licenţă şi în comisii pentru susţinerea examenelor de diplomă organizate la Facultăţii
de Inginerie Alimentare

Permis(e) de conducere

Categoria B,C

Informaţii suplimentare Cărţi şi manuale publicate: 6 CĂRŢI
Lucrări ştiinţifice: 132
Contracte de cercetare ştiinţifică: 8
Data 05.06.2022
Întocmit
Conf. dr. ing. David Ioan
Semnătura
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