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INFORMAŢII PERSONALE
Nume/prenume DRUGĂ MIHAI
Adresă Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 5 Timişoara, RO
Telefon +40-741-192 069

+40-256-277 321
Fax +40-256-277261
E-mail m.druga@yahoo.com
Naţionalitate română
Data naşterii
Sex

14.10.1950
masculin

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
2000-prezent - universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară a banatului -

timişoara, calea aradului 119, 300645-timişoara
- facultatea de tehnologia produselor agroalimentare, departamentul
de controlul şi expertiza produselor agroalimentare (cepa)
- profesor universitar doctor
- cursuri: controlul calităţii produselor agroalimentare de origine
animală; valorificarea subproduselor din industria alimentară;
zoonoze alimentare; protecţia mediului şi consumatorului; puncte
critice de control microbiologic în tehnologia agroalimentară;
- coordonare activităţi practice: controlul calităţii produselor
agroalimentare de origine animală; valorificarea subproduselor din
industria alimentară;
- director de department (CEA).
- coordonator al Masterului Siguranța și Biosecuritatea Produselor
Alimentare

1996-2000 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului -
Timişoara, Calea Aradului 119, 300645-Timişoara
- Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
- Conferenţiar Universitar
- Cursuri: Controlul calităţii produselor agroalimentare
- Coordonare activităţi practice: Controlul calităţii produselor
agroalimentare
- șef de catedră (CEA).

1993 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului -
Timişoara, Calea Aradului 119, 300645-Timişoara
- Facultatea de Medicină Veterinară
- Conferenţiar Universitar
- Cursuri: Ecologie
- Coordonare activităţi practice: Ecologie, Parazitologie şi clinică
parazitară

1993-1996 - director tehnic la o firmă româno-germană
1990-1993 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului -

Timişoara, Calea Aradului 119, 300645-Timişoara
- Facultatea de Medicină Veterinară
- Şef de lucrări
- Cursuri: Ecologie



- Coordonare activităţi practice: Ecologie, Parazitologie şi clinică
parazitară

1978-1990 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului -
Timişoara, Calea Aradului 119, 300645-Timişoara
- Facultatea de Medicină Veterinară
- asistent universitar
- Cursuri: Organizare şi conducere a activităţii sanitare-veterinare şi a
legislaţiei de ramură
- Coordonare activităţi practice: Ecologie; Parazitologie veterinară;
Organizare şi conducere a activităţii sanitare-veterinare şi a legislaţiei
de ramură

1976-1978 Şef de fermă la I.A.S. Giarmata, jud. Timiş
1974-1976 Şef de fermă la C.A.P. Şicula, jud. Arad

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1988 - Titlul de doctor în medicină veterinară
- Titlul tezei de doctorat: „Influenţa unor factori ecologici asupra
evoluţiei strongilatelor gastrointestinale la ovine”, sub conducerea
Prof. dr. doc. şt. Vasile Tomescu

1981-1987 - doctorand fără frecvenţă sub conducerea Prof. dr. doc. şt. Vasile
Tomescu

1985 - specializare I.C.V.B. “Pasteur” Bucureşti – secţia Parazitologie
1969-1974 - Institutul Agronomic Timişoara, Piaţa Unirii;

- Facultatea de Medicină Veterinară
- Diplomă doctor medic veterinar

1965-1969 - Liceul teoretic din Jimbolia, Jud. Timiş
- Diplomă obţinută: Diplomă de Bacalaureat

1957-1965 - Studii elementare şi generale în Fălticeni, jud. Suceava, în Cărpiniş
şi Uivar, jud. Timiş

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute
*abilitatea de a citi
*abilitatea de a scrie
*abilitatea de a vorbi

Engleză: scris, citit, tradus – nivel satisfăcător
Germană: scris, citit, tradus – nivel satisfăcător

Aptitudini şi competenţe
artistice
Muzică, desen, pictură, literatură etc. -

Aptitudini şi competenţe sociale - capacitatea de muncă în echipă dobândită ca urmare a participărilor
la contracte de cercetare realizate cu participări interdisciplinare din
cadrul universităţii
- abilitatea de comunicare şi aptitudini pedagogice având în vedere
funcţia ocupată (predare cursuri, lucrări practice cu studenţii)

Aptitudini şi competenţe organizatorice
.

- capacitatea buna de coordonare obţinută ca urmare a participărilor
la activitatea ştiinţifică de cercetare din institut şi pe perioada de
realizare a tezei de doctorat; coordonarea activităţii de laborator din
cadrul lucrărilor practice cu studenţii;
- capacitatea buna de coordonare şi organizare materializată prin
reprezentarea Facultăţii şi/sau a Catedrei în Senatul universitar şi în
Consiliul profesoral al Facultăţii de Medicină Veterinară şi Facultatea
de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Aptitudini şi competenţe tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a

- capacitatea de utilizare a unor echipamente de laborator
- abilităţi de utilizare a calculatorului



calculatorului

Permis de conducere - permis conducere categoria B
Alte aptitudini şi competenţe
Competenţe care nu au mai fost
menţionate anterior

- competenţe în verificarea eficacităţii practică şi economică a unor
preparate antiparazitare indigene şi din import; probleme de
epizootologie parazitară;

- competenţe cu privire la problemele ecologice în medicina veterinară
- competenţe privind controlul calităţii nutritive şi a salubrităţii unor

produse agroalimentare de origine animală;
- competenţe referitoare la obţinerea şi determinarea unor extracte din

plante cu rol medicamentos şi alimentar;
INFORMAŢII SUPLIMENTARE  Membru în:

- Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a
României

- Asociaţia Medicilor Veterinari din România
- Societatea Română de Chimie
- Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din România - din

învăţământ, cercetare şi producţie (ASIAR)
 Autor / coautor a 167 articole și lucrări științifice;
 Autor a 14 cărți de specialitate.

ANEXE Copie după diploma de licenţă
Copie după diploma de doctor în ştiinţe
Copie după numirea pe post
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate în reviste
Lista contractelor de cercetare
Lista cărţilor, cursurilor universitare şi a ghidurilor practice
Participări la congrese, simpozioane, seminarii ştiinţifice în ţară şi
străinătate

Timişoara 01.02.2015       Prof. univ. dr. DRUGĂ Mihai


