
 

 

 

 

 CURRICULUM VITAE 
 

Informaţii personale   

Nume / Prenume  Anghel Roxana Mihaela 

Adresă(e)  Str. Gării, nr. 23, bl. L 1, sc. A, et. 1, ap. 3, Iaşi 

 România 

Telefon(oane)  +40-754481353 

Fax(uri)   

E-mail(uri)  roxanam77@yahoo.fr 

Naţionalitate(-tăţi)  română 

Data naşterii  18.09.1977 

Sex  feminin 

  

Experienţa 

profesională  

 

Perioada  ianuarie 2007 - prezent 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion 

Ionescu de la Brad” Iaşi 

Funcţia sau postul ocupat inginer  

Activităţi şi 

responsabilităţi  

principale  

activitate de cercetare ştiinţifică: 

- studiul unor procese fizice, chimice şi fiziologice proprii 

produselor horticole; 

- metode de valorificare în stare proaspătă a produselor horticole; 

- metode şi tehnici de industrializare a produselor horticole;  

- prevenirea şi controlul poluării mediului;  

- prevenirea şi controlul poluării produselor horticole. 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Facultatea de Horticultură, disciplina Tehnologia produselor 

horticole 

 

 

Perioada mai 2002- ianuarie 2007 

Numele şi adresa 

angajatorului 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion 

Ionescu de la Brad” Iaşi 

Funcţia sau postul ocupat tehnician 

Activităţi şi 

responsabilităţi  

principale  

- pregătirea lucrărilor practice de laborator 

- analize şi determinări fizice, chimice şi biochimice privind 

controlul calităţii produselor horticole proaspete şi industrializate 

- analiza şi controlul calităţii băuturilor alcoolice 

- redactare, tehnoredactare şi grafică computerizată 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Facultatea de Horticultură, disciplina Tehnologia produselor 

horticole 

 

Educaţie şi formare   

Perioada  1996-2001 

Calificarea / diploma 

obţinută  
Inginer diplomat 

Disciplinele principale 

studiate  

Viticultură, Pomicultură, Floricultură, Legumicultură, Oenologie, 

Tehnologia produselor horticole, Arboricultură 



competenţe profesionale 

dobândite  

Studiul plantelor horticole, a tehnologiilor de cultură, prelucrare şi 

valorificare în stare proaspătă  

Numele şi tipul instituţiei 

de 

învăţământ / furnizorului 

de 

formare  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion 

Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de Horticultură 

  

Perioada  2002-2003 

Calificarea / diploma 

obţinută  

Diplomă de Master 

Disciplinele principale 

studiate  

Analiza şi controlul calităţii băuturilor, Tehnologia băuturilor 

nealcoolice şi slab alcoolice, Tehnologia vinurilor speciale, 

Merceologia şi legislaţia băuturilor, Tehnologia distilatelor, 

Analiza senzorială a băuturilor 

competenţe profesionale 

dobândite  

Studiul tehnologiilor de obţinere a băuturilor alcoolice (distilate, 

vin, lichior), nealcoolice (sucuri, nectaruri) si slab alcoolice 

(cidru). Analize fizice şi chimice ale băuturilor din sortimentul 

românesc şi străin 

Numele şi tipul instituţiei 

de 

învăţământ / furnizorului 

de formare  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion 

Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de Horticultură 

Perioada  2008-2010 

  

Calificarea / diploma 

obţinută  

Absolvent a cursurilor DPPD (certificat absolvire nivel I şi II) 

Disciplinele principale 

studiate  

Psihologia educaţiei, Pedagogie, Managementul clasei, 

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, Proiectarea şi 

managementul programelor educaţionale, didactica domeniului şi 

dezvoltării în didactica specializării 

Competenţe profesionale 

dobândite  

Cunoaşterea dificultăţilor cu care se confruntă studenţii în procesul 

de învăţare, consilierea individualizată a studenţilor, stabilirea unor 

trasee individualizate de învăţare, iniţierea unor ateliere ale 

învăţării, promovarea învăţării în echipă, consolidarea unor 

deprinderi de muncă intelectuale specifice activităţii studenţeşti, 

organizarea de workshop, simpozioane ştiinţifice pe o anumită 

tematică 

Numele şi tipul instituţiei 

de 

învăţământ / furnizorului 

de 

formare  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion 

Ionescu de la Brad” Iaşi, Departamentul de pregătire a 

personalului didactic 

  

  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
 

 

Ascultare  Citire  Participare la 

conversaţie  

Discurs 

oral  

Exprimare 

scrisă  

engleză mediu mediu mediu începător începător 

franceză mediu mediu mediu mediu mediu 

 

 

 

Competenţe şi abilităţi 

sociale  

Colaborări cu diverse unităţi economice pe profil horticol şi de 

industrie alimentară 

Colaborări ştiinţifice cu multe cadre didactice din cadrul Facultăţii 

de Horticultură, materializate prin publicări de lucrări ştiinţifice, 



manuale, referate etc 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Colaborări cu diferite discipline la 4 contracte de cercetare în 

cadrul Facultăţii de Horticultură 

În cadrul cercetărilor ştiinţifice am colaborat cu: 

- Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Iaşi 

- depozitul de păstrare a fructelor Sârca 

- Direcţia Silvică Neamţ 

- S. C. Coseli S. A. Iaşi 

- Staţiunea de cercetare şi dezvoltare Suceava, 

-  S. C Bucium SA Iaşi 

- Centrul de Cercetări Oenologice al Academiei Române, Filiala 

Iaşi 

 

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Tematica de cercetare include următoarele direcţii principale:  

- studiul unor procese fizice, chimice şi fiziologice proprii 

produselor horticole; 

- metode de valorificare în stare proaspătă a produselor horticole; 

- metode şi tehnici de industrializare a produselor horticole;  

- prevenirea şi controlul poluării mediului;  

- prevenirea şi controlul poluării produselor horticole. 

 

Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 

calculatorului 

Microsoft Office, ISIS Draw, Chemwin, Nero, Corel, Adobe etc 

  

Alte competenţe şi 

aptitudini 

- în perioada februarie – mai 2001 bursă Erasmus/Socrates la 

Facultatea de Chimie din cadrul Universităţii din Angers, Franţa; 

- în perioada 2002-2011 am coordonat un contract de cercetare cu 

CNCSIS şi am colaborat la 3 proiecte tip grant CNCSIS, CEEX şi 

PN II; 

- în perioada 2003-2012 am publicat 55 lucrări ştiinţifice, 

majoritatea în limbă de circulaţie internaţională (engleză sau 

franceză), sunt coautoare la 2 cărţi şi am participat la 2 

simpozioane internaţionale şi 8 naţionale. 

 

Permis de conducere categoria B  

  

  

  

 

 

 

23.09.2012 


