Curriculum vitae
Nume / Prenume
Adresă

Ianiţchi G. Daniela
Bucureşti

Telefon(oane)

021.318.25.67

Fax(uri)

021 224 28 15

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

dianitchi@yahoo.com
Română
16.01.1972
Feminin

Experienţa profesională
Perioada

2007 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Şef de lucrări

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate didactică şi de cercetare, disciplinele Tehnologia cărnii şi produselor din
carne; Autentificarea şi expertizarea produselor alimentare; Asigurarea calităţii şi
siguranţei alimentare în procesarea cărnii; Proiectarea şi promovarea produselor in
industria alimentară

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti
Învăţământ superior – Industrie alimentară
2004 – 2007

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate didactică şi de cercetare, disciplinele Tehnologia cărnii şi produselor din
carne; Analiză senzorială; Tehnologia conservelor din carne

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti
Învăţământ superior – Industrie alimentară
2000 – 2004

Funcţia sau postul ocupat

Preparator

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate didactică şi de cercetare, disciplinele Tehnologia cărnii şi produselor din
carne; Analiză senzorială; Tehnologia conservelor din carne

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti
Învăţământ superior – Industrie alimentară

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/ diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2002 - 2010
Doctor
Domeniul fundamental - Ştiinţe inginereşti
Domeniul- Inginerie industrială
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea „Ştiinţa şi Ingineria
Alimentelor”
1995 – 2000
Diplomă de Inginer în Industrie Alimentară
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Tehnologii generale in industria alimentară, Tehnologia cărnii şi produselor din
carne, Microbiologia produselor alimentare, Biochimie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

„Facultatea de Industrii Alimentare, Acvacultură şi Pescuit”- Universitatea „Dunărea
de Jos” din Galaţi

Perioada
Calificarea/ diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea/ diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea/ diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea/ diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de
formare

2012
Specializare - „Initiere în crearea şi dezvoltarea de conţinut digital” prin proiect:
POSDRU/87/1.2/S/6272
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
2011
Specializare - Developing the applicative research performances for the higher
education personnel in the field of environmental protection and food safety
University of Molise, Campobasso
2003
Calificare postuniversitară în pedagogie
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic”, U.S.A.M.V.- Bucureşti

2001
Specializare - Promoting the production and marketing of pork in Romania in
compliance with EU quality standards
Centre for Food, Rural Development and the Environment, Zschortau, Germania

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

Romana

Limba(i)străină(e) noscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)
Engleză

Ascultare
B2

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B2
B1
B1
independent
independent
independent
independent
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Informaţii suplimentare

Simţ de răspundere, comunicativitate, spirit practic
Capacitate de coordonare şi administrare a activitatilor în invăţământ şi cercetare
Comunicativitate, elocvenţă
Stăpânirea tehnicilor de laborator pentru analiza şi controlul produselor alimentare
Operare pe calculator - Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Colaborare cu RENAR - Evaluarea tehnicilor şi laboratoarelor de analize fizicochimice, 2007.
Premiile III şi IV la Concursul profesional ştiinţific studenţesc Agronomiada, Ediţia a
XXIV-a, 2014.
Premiile I şi III la Concursul profesional ştiinţific studenţesc Agronomiada, Ediţia a
XXIX-a, 2017.
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Membru în comisii din domeniul educaţiei:
- membru în Consiliul Facultăţii de Zootehnie, Bucureşti (2012 - prezent)
- membru în Comisia de susţinere a lucrărilor de diplomă pentru programul de studii
Tehnologia prelucrării produselor agricole
- membru în Comisia de susţinere a lucrărilor de disertaţie pentru programul de
studii Biosecuritatea produselor alimentare
Membru în organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la
organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării:
- membră a Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania
- membră European Biotechnology Thematic Network Association
Anexe

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Teză doctorat
Cărţi de specialitate: 10
Lucrări indexate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings: 2
Lucrări indexate BDI: 50
Lucrări publicate în reviste şi volume de conferințe (neindexate):10
Proiecte de cercetare/dezvoltare/inovare pe bază de contract: 4

Data
27.11.2017
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