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Informaţii personale
Nume / Prenume STOIN DANIELA

Adresă(e) Ioachim Miloia, Bl. B5, Timişoara, România
Telefon(oane) +40 256 277303

Fax(uri) +40 256 277031
E-mail(uri) danielastoin@yahoo.com, mucetedaniela@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 01.06.1975

Sex  Feminin
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A
BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA,
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE,
DEPARTAMENTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE

CONFERENŢIAR UNIVERSITAR

Experienţa profesională
Perioada 01.03.2009 – prezent

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar  universitar
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Predare cursuri, lucrări de laborator, cercetare ştiinţifică.
Nivel licenţă: Chimia alimentului; Tehnologia morăritului şi panificaţiei.
Nivel master: Fermentaţia materiilor agricole; Proiectare de cercetare în domeniul
tehnologiei alimentelor funcţionale de origine vegetală; Proiectarea, conceperea şi
promovarea unui produs de panificaţie; Chimia alimentului: autenticitatea alimentelor.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al
României” din Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Calea
Aradului 119, 300645, Timişoara, România, Cod poştal 300645;Tel: +40 277004 – Fax:
+40 277326 – E-mail: secretariatftpa@usab-tm.ro, Website: http://tpa.usab-tm.ro

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

Perioada 01.03.2005 – 01.03.2009
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Predare cursuri, lucrări de laborator, cercetare ştiinţifică.
Nivel licenţă: Chimia alimentului; Chimie organică

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Calea Aradului 119, 300645,
Timişoara, România, Cod poştal 300645;Tel: +40 277004 – Fax: +40 277326 – E-mail:
secretariatftpa@usab-tm.ro, Website: http://tpa.usab-tm.ro

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
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Perioada 01.03.2001 – 01.03.2005
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Lucrări de laborator, cercetare ştiinţifică.

Nivel licenţă: Chimie organică; Chimia heterociclilor.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Calea Aradului 119, 300645,
Timişoara, România, Cod poştal 300645;Tel: +40 277004 – Fax: +40 277326 – E-mail:
secretariatftpa@usab-tm.ro, Website: http://tpa.usab-tm.ro

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

Perioada 01.03.1999 – 01.03.2001
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Lucrări de laborator, cercetare ştiinţifică.

Nivel licenţă:Tehnologia aditivilor naturali agroalimentari;  Tehnologia morăritului şi
panificaţiei.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Calea Aradului 119, 300645,
Timişoara, România, Cod poştal 300645;Tel: +40 277004 – Fax: +40 277326 – E-mail:
secretariatftpa@usab-tm.ro, Website: http://tpa.usab-tm.ro

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

Educaţie şi formare
Perioada 24.01- 31.01.2011

Calificarea / diploma obţinută FORMATOR/ Certificat de absolvire Seria G, Nr. 00169972.
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Pregatirea formarii. Realizarea activitatilor de formare. Evaluarea participantilor la
formare. Aplicarea metodelor si tehnicilor special de formare. Proiectarea programelor
de formare. Organizarea programelor si stagiilor de formare.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de

formare

Best Vision Advidory - Timisoara

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Curs de specializare, COR 241205

Perioada 01.06.2010-15.06.2010
Calificarea / diploma obţinută Specialist în analiza reologică a produselor făinoase, Diploma nr. 0056/16.06.2010/

Sisteme de analiză reologică a materialelor şi produselor făinoase.
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Analiza reologică a făinii şi produselor făinoase

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/

furnizorului de formare

LABORSISTEM SRL din Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Curs de specializare

Perioada 08.10.2009-10.10.2009
Calificarea / diploma obţinută Specialist HACCP/Certificat de absolvire Seria AC 29, Nr. 5062/ Sistemul de

management al sigurantei alimentului conform ISO 22000:2005 – Principiile HACCP.
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Întocmire plan HACCP

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/

furnizorului de formare

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură, Timişoara, Direcţia de Formare şi
Perfecţionare Profesională

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Curs de specializare

Perioada 07.07.2008 -19.07.2008
Calificarea / diploma obţinută Scoala de vara: XIVème Ecole  d’Eté Francophone „Pathologies et Pharmacologie

Moléculaires. Biotechnologies”, diploma nr. 240/10.07.2008.
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Patologie şi Farmacologie Moleculară. Biotehnologii

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/

furnizorului de formare

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad şi Universitatea de Lille, Franta.

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Curs de specializare

Perioada 24.03.2008 - 28.03.2008
Calificarea / diploma obţinută Specializare în domeniul chimiei: Validarea metodelor chimice de laborator - Certificat

nr. A/460/2008 emis de Asociaţia de Standardizare din România;
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Întocmire metodologie în vederea validarii metodelor chimice de laborator

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/

furnizorului de formare

Asociatia de Standardizare din România

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Curs de specializare

Perioada 01.10.1998 – 24.11.2006
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţă, Diplomă de Doctor, Seria E, Nr. 0003449/ Ordinului Ministrului

Educaţiei şi Cercetării nr. 632 din 21.03.2007
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Titlul tezei: „Contribuţii privind izolarea şi caracterizarea sistemului sinigrină-
mirozinază-alil-izotiocianat din hrean (Armoracia rusticana) şi seminţe de muştar negru
(Brassica nigra)”/ Coordonator ştiinţific: Prof. dr. Jianu Ionel
Specialitatea: Tehnologia Produselor Agroalimentare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/

furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Calea Aradului 119, 300645,
Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii universitare de doctorat

Perioada 01.10.1998 - 24.07.1999
Calificarea / diploma obţinută Magister / master,

Profilul: Tehnologia Produselor Agroalimentare, Specializarea: Extracte şi Aditivi
Naturali Agroalimentari
Diplomă de Studii Aprofundate, Seria D, Nr. 0014735, Nr. 185/1134 din 15.01.2001

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Compuşi şi procedee coloidale în tehnologia extractelor şi aditivilor naturali, Tehnici de
izolare, purificare, control şi condiţionare. Tehnologia alimentelor de protecţie.
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/

furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,
Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii Aprofundate

Perioada 01.10.1993 - 24.07.1998
Calificarea / diploma obţinută Inginer licenţiat,

Profilul: Tehnologia Produselor Alimentare, specializarea: Tehnologia Prelucrării
Produselor Agricole,
Diplomă de licenţă, seria R, Nr. 0035845, 445/1134 din 11.02.1999

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Chimie anorganică, Chimie analitică şi analiză fizico-chimică, Chimie organică,
Programare pe calculator, Matematică şi statistică, Fizică, Microbiologia produselor
agroalimentare, Materii prime vegetale în industria agroalimentară, Tehnologii generale
în industria agroalimentară, Materii prime animale în industria agroalimentară
Tehnologia morăritului şi panificaţiei, Tehnologia cărnii şi a produselor din carne,
Tehnologia laptelui şi a produselor lactate, Tehnici de conservare moderne în industria
agroalimentară, Tehnologii extractive şi fermentative în industria agroalimentară,
Biotehnologii agroalimentare, Extracte aromatizanţi şi condimente alimentare,
Tehnologia extractelor şi aditivilor agroalimentari, Controlul calităţii produselor
agroalimentare.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/

furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,
Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii Universitare

Perioada 15. 09. 1989 - 24.06.1993
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat seria K, Nr. 217939

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Limba şi literatura română, Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie,
Geografie, Economie politică.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/

furnizorului de formare

Liceul teoretic  “RADU GRECEANU”  Slatina, Profilul Matematică-Fizică

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii Liceale

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent

Limba franceză A2 Utilizator
elementar A2 Utilizator

elementar A2 Utilizator
elementar A1 Utilizator

elementar A1 Utilizator
elementar

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



Curriculum vitae
DANIELA STOIN

24.01.2015

Competenţe şi abilităţi
sociale

 Comunicare la nivelul mediului universitar, şi în general posibilităţi de
comunicare excelente la nivelul oricărui mediu;

 Calităţi şi aptitudini de a stabili şi cultiva cu uşurinţă relaţii personale şi de a fi
un  interlocutor agreabil;

 Cunoştinţele de cultură generală, capacitatea de relaţionare şi stăpânirea de
sine. Perspicacitate în sesizarea esenţei fenomenelor, spontaneitate în acţiune
şi adaptabilitate la situaţii noi;

 Abilităţi de comunicare, capacităţi de lucru în echipă, disponibilitate de a lucra
peste orele de program, stăpânire de sine, energie, responsabilitate,
sinceritate şi seriozitate;

 Capacitatea de a crea un climat de muncă plăcut, nonconflictual;
 Adaptabilitate în faţa unor situaţii noi;
 Rezistenţă la efort intelectual susţinut, responsabilitate, spirit intuitiv, abilitatea

de a-şi îndeplini obiectivele propuse.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Spirit organizatoric evidenţiat prin:
 Organizarea şi coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare, organizarea

şi amenajarea spaţiilor de cercetare, aptitudini organizatorice native;
conceperea şi supravegherea experimentelor de laborator în domeniul
tehnologiilor şi analizei produselor alimentare Aceste aptitudini au fost
dobândite pe parcursul activităţii desfăşurate în cadrul Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de
Tehnologia Produselor Agroalimentare şi în general şi pe parcursul întregii
existenţe.

 Coordonarea activităţilor studenţilor la lucrările practice, la lucrările de licenţă şi
disertaţie. Aceste aptitudini au fost dobândite pe parcursul modulului
pedagogic, efectuat în timpul studenţiei şi în timpul anilor de lucru în cadrul
Facultăţii de Tehnologia Produselor Agroalimentare.

În perioada 2003 – 2005 am coordonat şi gestionat activitatea la un Proiect de
cercetare de pentru tinerii cercetători: Contract cu CNCSIS, AT,  cod CNCSIS 240,
33556/1.07.2003 nr. 33370/29.06.2004, CERCETĂRI PRIVIND IZOLAREA,
PURIFICAREA ŞI CARACTERIZAREA UNOR PRINCIPII ACTIVE DIN
CATEGORIA FITONCIDELOR;

Capacitate de sinteza si analiză, capacitati decizionale.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Utilizarea unor tipuri de echipamente tehnice folosite în laboratoarele de analiză şi
control al calităţii produselor alimentare, de natură vegetală si animala, şi in special
echipamente si sisteme tehnologice din industria morăritului şi panificaţie.
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
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare.
Activitatea de cercetare s-a concretizat prin contracte de cercetare, în calitate de
director sau colaborator, lucrări ştiinţifice publicate.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Utilizarea computerului (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,
Microsoft Visio, Adobe Acrobat, software statistică (pachetul Statistica, Origin))

Competenţe şi aptitudini
artistice

Pasionată de  pictură, muzică şi literatură.
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Alte competenţe şi aptitudini  2012-prezent - Coordonator al programului de licenţă: Ingineria Produselor
Alimentare/Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare/USAMVB
Timisoara;

 Membru a Consiliului facultăţii de Tehnologia Produselor Agroalimentare;
 Membru în comisiile pentru susţinerea examenelor de licenţă şi de disertaţie

organizate la Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare;
 Membru în comisii de susţinere examene şi referate de doctorat;
 Membru în comisii de analiză şi prezentare publică a tezelor de doctorat;
 Membru în comisii de examen pentru ocupareaa posturilor în învatământul

superior;
 Membru în comisii colocviu gradul I şi II;
 Membru în comisii la nivel de facultate.

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare  Membru în Organizaţii profesionale naţionale recunoscute (3);
 Cărţi publicate în edituri recunoscute de CNSSIS (4);
 Lucrări ştiinţifice (peste 90, din care 3 în reviste cotate ISI);
 Proiecte de cercetare (10);
 Mărci inregistrate la OSIM (3);
 Diplome//Medalii (2);
 Articole ISI premiate de UEFISCDI/CNCSIS/RESURSE UMANE/PREMIEREA

REZULTATELOR CERCETĂRII/Articole (2);

Anexe Lista de lucrări
Lista proiectelor de cercetare

Timişoara
24.01.2015

Semnătura,
                                                                                                 Conf. Dr. Ing. DANIELA STOIN


