Europass
Curriculum Vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume Adela MARCU
Adresă(e) Timişoara, Str. Calea Aradului nr. 119, Cod poştal 300643, Judeţul
Timiş, România
Telefon +04-0256277159
(serviciu)
+04-0723235396 (mobil)
Fax +04-0256277110
E-mail adelamarcu64@animalsci-tm.ro; adelamarcu64@yahoo.com
Data naşterii 09.08.1964
Naţionalitate Română
Sexul F
Locul de muncă Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Aria ocupaţională Timişoara
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Departamentul: Ingineria producţiilor animale
Calea Aradului 119, 300365 Timişoara, Tel. 0256/277001,
0256/494023, Fax 0256/200296, email usabtm@dnttm.ro ,
Website www.usab-tm.ro
Experienţa profesională
Perioada 1990-prezent
Funcţia sau postul ocupat 1992 - prezent–asistent –Tehnologia industrializării produselor
animale; Controlul calităţii şi salubrităţii produselor de origine
animală, Biotehnologii în prelucrarea produselor de origine animală şi
vegetală, Procesarea producţiilor din acvacultură, Controlul calităţii
produselor acvatice, Ihtiopatologie, Imunogenetica şi imunomodularea
producţiilor animale, Cuniculicultură, animale de blană şi vânat,
Producţiile animalelor mici, Nutriţia animalelor domestice, Agricultură
generală, Botanică şi zoologie acvatică, Portofoliu didactic,
Acvacultură specială, Proiectare tehnologică la suine, Producţiile
suinelor, Management; Marketing, Peşti răpitori din cadrul Facultăţii
de Zootehnie şi Biotehnologii, Procesarea cărnii şi produselor din carne
la Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare din cadrul
U.S.A.M.V.B. Timişoara

-1990-1992 –Disciplina de Genetică animală din cadrul Facultăţii de
Zootehnie şi Biotehnologii – U.S.A.M.V.B. Timişoara
-1988-1990 – INGINER STAGIAR I.A.S. Cenei
Activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică în învăţământul superior şi cercetare ştiinţifică
Lucrări practice la disciplinele: Tehnologia industrializării produselor
principale
animale; Controlul calităţii şi salubrităţii produselor de origine animală,
Biotehnologii în prelucrarea produselor de origine animală şi vegetală,
Procesarea producţiilor din acvacultură, Controlul calităţii produselor
acvatice, Ihtiopatologie, Imunogenetica şi imunomodularea producţiilor
animale, Cuniculicultură, animale de blană şi vânat, Producţiile
animalelor mici, Nutriţia animalelor domestice, Agricultură generală,
Botanică şi zoologie acvatică, Portofoliu didactic, Acvacultură specială,
Proiectare tehnologică la suine, Producţiile suinelor, Management;
Marketing, Peşti răpitori din cadrul Facultăţii de Zootehnie şi
Biotehnologii, Procesarea cărnii şi produselor din carne la Facultatea de
Tehnologia Produselor Alimentare din cadrul U.S.A.M.V.B. Timişoara
Principalele activităţi şi responsabilităţi: predarea orelor de lucrări
practice pentru studenţii de la disciplinele menţionate; activităţi de
practică în producţie; decan de an în perioada 2004-2008;
Conducerea de cercuri ştiinţifice şi coordonarea studenţilor pentru
întocmirea proiectelor de diplomă sau lucrărilor de licenţă; realizarea
unor teme de cercetare contractuală şi/sau necontractuală
Numele şi adresa Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
angajatorului Timişoara, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Calea Aradului
119, 300365 Timişoara, Tel. 0256/277001, 0256/494023, Fax
0256/200296, email usabtm@dnttm.ro , Website www.usab-tm.ro
Tipul activităţii sau sectorul Învăţământ Superior, Zootehnie, Biotehnologii şi Piscicultură
de activitate
Educaţie şi formare
Perioada 2009-2011
Calificare/diplomă obţinută diplomă
Domenii principale studiate / Master în Domeniul: Managementul producţiilor din acvacultură
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a
formei de învăţământ /
formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Timişoara, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Calea Aradului
119, 300365 Timişoara, Tel. 0256/277001, 0256/494023, Fax
0256/200296, email usabtm@dnttm.ro, Website www.usab-tm.ro
Studii Postuniversitare – ISCED 5

Perioada 30.08-02.09.2001
Calificare/diplomă obţinută Diplomă

Disciplinele principale Biotehnologiile moderne şi Biosecuritatea
studiate/competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
învăţământ / furnizorul de Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară şi Academia Română formare Institutul de Biologie Bucureşti
Nivelul de clasificare a ISCED 4
formei de învăţământ /
formare
Perioada 1984-1988
Calificarea / diploma Inginer zootehnist
Obţinută
Domenii principale Zootehnie
studiate / competenţe
dobândite
Numele şi tipul instituţiei INSTITUTUL AGRONOMIC TIMIŞOARA
de învăţământ / Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară, Secţia Zootehnie
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a ISCED 4
formei de învăţământ /
formare
Aptitudini şi competenţe
Profesionale
Limba maternă

română

Alte limbi (s)
Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleză

B1 Utilizator
independent

B2 Utilizator
independent

A2 Utilizator
elementar

A1 Utilizator
elementar

B2 Utilizator
independent

Franceză

A1 Utilizator
elementar

A2 Utilizator
elementar

A1 Utilizator
elementar

A1 Utilizator
elementar

B1 Utilizator
independent

Nivelul europeanl (*)

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi
Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare la nivelul universitar şi în general posibilităţi de comunicare
bune la nivelul oricărui mediu. Calităţi şi aptitudini de a stabili şi cultiva
cu uşurinţă relaţii profesionale şi de a fi un interlocutor agreabil.
Capacitate de lucru în echipă, disponibilitate de a lucra peste orele de
program, energie, responsabilitate, sinceritate şi seriozitate.
Competenţe şi aptitudini de Competenţe în programele: Word, Excel, Internet explorer, PowerPoint,
utilizare a calculatorului Adobe PhotoShop etc.

Competenţe şi aptitudini Utilizare aparatură de laborator complexă dobândită în cursul pregătirii
tehnice pentru activitatea didactică, de cercetare şi pentru finalizarea tezei de
doctorat
Permis de conducere Permis de conducere categoria B (din anul 1994)
Aptitudini şi abilităţi Organizez anual vizite cu studenţii în ţară (abatoare, fabrici de
organizatorice preparate din carne, fabrici pentru prelucrarea laptelui), şi în alte ţări
(Ungaria, mai 2012).
Domenii de cercetare Studiul performanţelor la creştere şi sacrificare ale broilerilor de găină
şi bibilică.
Aprecierea calităţii cărnii de:pasăre, porc, vită, iepure, bizam, melc,
ovine, specii acvatice etc;
Aprecierea calităţii laptelui şi produselor din lapte;
Studiul bolilor infecţioase şi parazitare la peşti
Asociaţii profesionale

Societatea Română de Zootehnie (SRZ);
Institutul de Biotehnologii Asociate (IBA);
Asociaţia Chinologică din România (ACR);
Societatea Română de Imunonologie;
Societatea Română de Biologie Celulară (SRBC);
Asociatia pentru cercetare multidisciplinara din zona de vest a
ROMANIEI (ACMVR);
 AGIR TIMISOARA








Publicaţii ştiinţifice Cărţi:
• Tehnologia produselor de origine animală (lucrări practice) Adela
Marcu – Editura Eurobit Timişoara, ISBN: 978-973-620-649-8, 2012,
130 p.
• Compediu de ihtiopatologie, partea I-a, Viroze şi Bacterioze –Adrian
Marcu, Adela Marcu, Ileana Nichita. - Editura Brumar Timişoara,
ISBN: 978-973-620-496-2, 2010, 120p.
• Producerea şi abatorizarea cărnii de pasăre -Matiuţi M., Petroman
Cornelia, Dronca D., Ivaşcu (Marcu) Adela - Editura Eurobit
Timişoara, ISBN: 973-9201-69-5, 1997, 195 p.
Lucrări ştiinţifice:peste 100 lucrări ştiinţifice la care sunt: unic autor,
prim autor şi/sau colaborator.
Lucrări de diplomă: peste 35
Citări în literatura de specialitate: lucrări ISI -1
tratate-2
Contracte de cercetare 4 în calitate de colaborator
Contracte de prestări servicii 3 în calitate de colaborator

Semnătura,
Adela Marcu

