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Curriculum vitae  
Europass  

 
 

Informații personale  
Nume / Prenume 

 
Ianiţchi G. Daniela 

Adresă Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de 
Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere,  Bulevardul Mărăști, nr. 59, sector 1, 
Bucuresti, Cod 011464 

Telefon(oane) 021.318.25.61   

E-mail(uri) daniela.ianitchi@usamv.ro 

Naţionalitate Română 

Data și locul naşterii 16.01.1972, Galați 

Sex Feminin 

  

 Experienţa profesională  

Perioada 2007 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică și de cercetare în industria alimentară 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară- Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Industrie alimentară - Tehnologia cărnii şi produselor din carne; Autentificarea şi 
expertizarea produselor alimentare, Asigurarea calității și siguranței alimentare în 
procesarea cărnii 

  

Perioada  2004 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică și de cercetare în industria alimentară 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară- Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Industrie alimentară- Tehnologia cărnii şi produselor din carne; Analiză senzorială; 
Tehnologia conservelor din carne 

  

Perioada 2000 –2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică și de cercetare în industria alimentară 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară- Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Industrie alimentară- Tehnologia cărnii şi produselor din carne; Analiză senzorială; 
Tehnologia conservelor din carne 

  

Educaţie şi formare  

Perioada   2010 

mailto:daniela.ianitchi@usamv.ro
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Calificarea/ diploma obţinută Doctor  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Domeniul fundamental - Ştiinţe inginereşti 
Domeniul- Inginerie industrială 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea „Ştiinţa şi Ingineria 
Alimentelor” 

Perioada 1995 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer în Industrie Alimentară 

Competenţe profesionale 
dobândite 

Inginerie în domeniul industriei alimentare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

„Facultatea de Industrie Alimentară, Acvacultură şi Pescuit”- Universitatea „Dunărea 
de Jos” din Galaţi 

Perioada   1986 - 1990 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Liceul de Industrie Alimentara, Galaţi 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Romana 

  

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Simţ de răspundere, comunicativitate, spirit practic 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice 

 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 
 

Informaţii suplimentare 
 

Activitate didactică și de cercetare în domeniul ingineriei produselor alimenatre  
Stăpânirea tehnicilor de laborator pentru analiza şi controlul produselor alimentare  
 
Operare PC (Word, Microsoft Office Excel, Windows, PowerPoint) 
 
 
 
Absolvit cursul de „Pedagogie” din cadrul U.S.A.M.V.- Bucureşti, „Departamentul 
pentru Pregătirea Personalului didactic”. 
 
Colaborare cu RENAR 2003 - Evaluarea tehnicilor şi laboratoarelor de analize fizico-
chimice. 

 
Specializare -  Promoting the production and marketing of pork in Romania in 
compliance with EU quality standards- Germania, 2001. 
 
Specializare – Developing the applicative research performances for the higher 
education personnel in the field of environmental protection and food safety - 
University of Molise, Campobasso,  2011.  

 
Specializare: „Initiere în crearea şi dezvoltarea de conţinut digital”- Februarie 2012. 
Prin proiect: POSDRU/87/1.2/S/62723, USAMV-Bucureşti.  
 
Colaborare cu Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Universitatea 
Politehnica București, perioada 2014 – 2021; Curs predat: Metode moderne în 
procesarea alimentelor. 

http://www.isb.pub.ro/
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Lucrări ştiinţifice şi    

   contracte de cercetare 
 

 
Indrumare de lucrări practice – 2 lucrări 
Cărţi și capitole în cărți publicate în edituri recunoscute – 8 lucrări 
Articole publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute 
(cotate/indexate ISI Thomson Reuters) – 2 lucrari 
Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în baze de date 
internaţionale (BDI) – 70 lucrări 
Proiecte de cercetare-dezvoltare/POSDRU - 5 proiecte.  
 

 
 
 
 
Data: 20.10.2020 


