
                           

 
 
 

 
 
  

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume 

 MALOŞ Gabriela                                                                                        
                                                               

Adresă(e) Str. Electricienilor nr. 1, Baloteşti/Săftica, judeţul Ilfov, România  

Telefon(oane)   Mobil: 400765514086  

Fax(uri) 021 318 28 15 

E-mail(uri) gabrielamalos@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 23.09.1968 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional  

Universitatea de Şţiinţe agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti 
Şef lucrări dr. – Facultatea de Zootehnie 

Experienţa profesională 23 

Perioada 2002 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare – domeniul zootehnic: 
2002 - “Tehnologia Producerii Laptelui” şi “Tehnologia Tratamentului Primar al laptelui”, catedra 

“Tehnologii”, - asimilarea cunoştinţelor în domeniu, capacitatea de a sintetiza şi aplica informaţiile la 

nivel interdisciplinar; 
2003 – “Zooigienă” - catedra “Nutriţia şi Alimentaţia Animalelor”, Facultatea de Zootehnie, 
Specializările: Zootehnie, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole şi Piscicultură - asimilarea 
cunoştinţelor în domeniu, capacitatea de a sintetiza şi aplica informaţiile la nivel interdisciplinar; 
2006 -“Zooigienă, „Meteorologie şi Climatologie”, „Construcţii şi Amenajări în Acvacultură” şi 
„Ciprinicultură”, Catedra „Tehnologii”, Facultatea de Zootehnie, Specializările: Zootehnie, Piscicultură 
şi Cinegetică - asimilarea cunoştinţelor în domeniu, capacitatea de a sintetiza şi aplica informaţiile la 
nivel interdisciplinar; 
2009 –“Zooigienă, „Ciprinicultură”, „Salmonicultură” şi „Sturionicultură” - Departament „Tehnologiide 
producţie şi procesare”, Facultatea de Zootehnie, Specializările: Zootehnie, Piscicultură şi Cinegetică - 
asimilarea cunoştinţelor în domeniu, capacitatea de a sintetiza şi aplica informaţiile la nivel 
interdisciplinar;. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1 
Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior zootehnic:pregătirea  şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ  şi 
educativ de la Facultatea de Zootehnie, programele de studii de licenţă şi colegiu universitar: 
„Zootehnie”,  „Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole”, „Piscicultură şi acvacultură”, „Cinegetică”, 
„Colegiul universitar agricol”. 

Perioada 1996 - 2002 



Funcţia sau postul ocupat Responsabil calitate, ulterior ocupând diferite funcţii în cadrul societăţii respective (Departamentul 
Colectare Lapte - Responsabil Colectare Zonal, Responsabil Departament Colectare; 
Departamentului producţie nutreţuri combinate - Responsabil Departament; Departament Producţie – 
Responsabil Control Calitate). 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management rețea colectare lapte materie primă, producţie nutreţuri combinate şi responsabil control 
calitate producţie produse lactate. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Parametru S.R.L., Graţioasa, 6, Sector 1, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industrie alimentară (produse lactate) şi zootehnie (producţie lapte şi nutreţuri combinate).  

Perioada 1995  – 1996 

Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare – domeniul zootehnic: 
“Zooigienă”, catedra “Nutriţia şi Alimentaţia Animalelor”. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1 
Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Pregătirea şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ şi educativ de la Facultatea de 
Zootehnie, specializarea „Zootehnie”  şi de la Colegiul Universitar Agricol 

Perioada 1994- 1995 

Funcţia sau postul ocupat Preparator suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare – domeniul zootehnic: 
“Zooigienă”, catedra “Nutriţia şi Alimentaţia Animalelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1 
Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
 

Pregătirea  şi instruirea studenţilor în procesul de învăţământ  şi educativ de la Facultatea de 
Zootehnie, specializarea: „Zootehnie”.   

Educaţie şi formare  

Perioada 1998 -2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în agricultură – diplomă de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Mecanizarea agriculturii; Maşini şi utilaje zootehnice; Automatizari în domeniul instalaţiilor de muls, 
tratament primar şi transportul laptelui; Igiena recoltării, tratamentului primar şi transportul laptelui 
laptelui;Tehnologia produselor lactate. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, Facultatea de Agricultură.  

Nivelul în clasificarea naţională sau   
                                         internaţională 

6 

Perioada 1989 -1994 

Calificarea / diploma obţinută Inginer zootehnist / Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline fundamentale: Biochimie, Anatomie, Fiziologie animală, Genetică animală, Microbiologie; 
Discipline de domeniu: Ameliorarea animalelor, Nutriţia animalelor; Reproducţia animalelor, Patologie; 
animală, Management, Marketing, Pedagogie; 
Discipline de specialitate: Tehnologii de creştere a animalelor ,Tehnologii de procesare a produselor 
agricole. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, Facultatea de Zootehnie 



Nivelul în clasificarea naţională sau   
                                         internaţională 

5 

Perioada 1996 

Calificarea / diploma obţinută Specializare formator în „Asigurarea calităţii produselor agro-alimentare” / Certificat formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Regulamente CE - Industrie alimentară; Cursuri de pregătire a formatorilor susţinute de specialişti 
francezi în domeniul agroalimentar în cadrul proiectului P.N.U.D. 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Centrul Naţional de Formare, Consultanţă şi Management pentru Asigurarea Calităţii  MAPDR - în 

cadrul proiectului P.N.U.D. 

Perioada 1994 - 1995 

Calificarea / diploma obţinută Curs de aprofundare (Masterat) în specializarea “Producerea şi Industrializarea Laptelui” 
/Diplomă master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologii de creştere a animale domestice producătoare de lapte 
Tehnologiile prelucrării produselor lactate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, Facultatea de Zootehnie 

Perioada 1993 - 1994 

Calificarea / diploma obţinută Specializare în “Cercetare şi Management” din cadrul anului V de studii / - 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management şi Tehnică experimentală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Zootehnie din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – 

Bucureşti 

                                                    Perioada 1992 

Calificarea / diploma obţinută Specializare pedagogie/Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice Bucureşti, Facultatea de Zootehnie. 

  

Experienţa managerială  

Perioada 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil financiar patrimoniu la Arhiva Centrală USAMV 

Activităţi şi responsabilităţi principale Gestionarea şi organizarea patrimoniului arhivistic al USAMV Bucureşti conform legilor şi instrucţiunilor în 
vigoare 

           Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, nr. 59, B-dul Mărăşti,  sector 1, 
Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Organizarea, condiţionarea şi gestiunea documentelor patrimoniului arhivistic al instituţiei. 
 Programarea, organizarea şi sintetizarea informaţiei cuprinse în patrimoniul arhivistic. 
 

Perioada 1996 - 2002 



Funcţia sau postul ocupat Responsabil calitate, ulterior ocupând diferite funcţii în cadrul societăţii respective (Departamentul 
Colectare Lapte - Responsabil Colectare Zonal, Responsabil Departament Colectare; 
Departamentului producţie nutreţuri combinate - Responsabil Departament; Departament Producţie – 
Responsabil Control Calitate). 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management, coordonare şi control rețea colectare lapte materie primă, producţie nutreţuri combinate 
şi responsabil control calitate producţie produse lactate. 

           Numele şi adresa angajatorului S.C. Parametru S.R.L., Graţioasa, 6, Sector 1, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industrie alimentară (produse lactate) şi zootehnie (producţie lapte şi nutreţuri combinate).  

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 spaniolă  C1 
Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 
independent 

Limba engleză  C1 
Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 
elementar 

C1 
Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă şi managerial, capacitate de comunicare, receptivitate, abilităţi psiho-pedagogice 
dobândite prin formare profesională şi context profesional, caracter investigativ, întreprinzător şi 
convenţional.   

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate cumulativă în coordonarea şi valorificarea activităţilor strategice adecvate domeniului de 
activitate; Spirit organizatoric şi administrativ. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe pedagogice de cadru didactic universitar, de inginer zootehnist, de tehnolog prelucrare 
produse agricole (produse lactate şi nutreţuri combinate), de manager calitate cu o bună cunoaştere a 
proceselor de control al calităţii materiilor prime (lapte şi cereale) şi produse finite (produse lactate şi 
nutreţuri combinate), dobândite prin cursuri de specializare şi mai ales în contextul practicii 
profesionale. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  Cunoaşterea sistemelor de operare/programare pe calculator cu bună stăpânire a instrumentelor 

Microsoft OfficeTM şi cunoştinţe de utilizare a aplicaţiilor de grafică pe calculator ce au fost dobândite pe 

parcursul formării profesionale. 

Alte competenţe şi aptitudini  Expert tehnic, categoria B, atestat de TÜV NORD INTEGRA – Germania, pentru activitatea de audit şi 
managementul calităţii, colaborând cu TÜV NORD România SRL. 

 Formator în cadrul programului „Dezvoltarea pieţei muncii prin promovarea ocupaţiilor neagricole în 
mediul rural”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane CCI2007RO051PO001.  

Permis(e) de conducere Categoriile B şi F. 

Informaţii suplimentare 
 
 
 
 

Membru în Societatea Română de Zootehnie (1994 –prezent) 
   



 
 

Data: 29.11.2017 
 

                                             Anexă           
                                  Lucrări ştiinţifice  
                                 reprezentative şi    

                             Contracte de cercetare 
 
 
  
 

 
                                             

  
A. Teza de doctorat; 
B. Cărţi și capitole din cărți publicate: 3 
C. Lucrări indexate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings: 3 
D. Lucrări indexate BDI: 42 

E.   E.    Lucrări publicate în reviste şi volume de conferințe (neindexate): 1 
F.   F.    Brevete: 0 
G.   G.   Proiecte de cercetare / dezvoltare / inovare pe bază de contract: 5 

 
 
  

  


