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Informaţii personale
Nume/prenume: Diaconescu Daniela Maria
Adresa: Arad, 310330, str. Elena Dragoi., nr. 2 , Romania

  Telefon 0040 257 219331, Fax 0040 257 219242, E-mail 
daniela.diaconescu@uav.ro

Naţionalitate română„

Data naşterii 18.07.68

Sex femeiesc

Domeniu ocupaţional Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad , Facultatea de 
Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului, 
Conferenţiar universitar

Experienţa
profesională

Perioada Octombrie 2005 → 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar

Activităţi si responsabilităţi
principale

Titular discipline licenţă: Tehnologii şi biotehnologii alimentare, Tehnologii 
generale în morărit și panificaţie, Tehnologia și controlul calității în industria 
laptelui, Tehnologii fermentative.
Discipline master: Tendințe actuale în cercetarea din domeniul alimentar

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi 
Protecţia Mediului
Arad (România)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ

Perioada Octombrie 1998 - septembrie 2005
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări

Activităţi si responsabilităţi
principale

Titular discipline licenţă: Tehnologia şi controlul calităţii în industria berii, 
Tehnologia şi controlul calităţii în industria panificaţiei, Radiotoxicologie şi 
radiometrie, Toxicologie
Discipline master:
Evaluarea senzorială a produselor alimentare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi 
Protecţia Mediului
Arad (România)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ

Perioada Martie 1996 - septembrie 1998 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităţi si responsabilităţi
principale

Titular discipline licenţă: Tehnologia şi controlul calităţii în industria berii, 
Biochimia produselor alimentare, Radiotoxicologie şi radiometrie

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi 
Protecţia Mediului
Arad (România)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Industrie alimentară

Perioada Decembrie 1993 - ianuarie 1996
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Funcţia sau postul ocupat Director
Activităţi si responsabilităţi

principale
Coordonarea tuturor activităţilor de producţie, control, aprovizionare, desfacere, 
precum şi a activităţilor promoţionale şi de dezvoltare a reţelei de clienţi

Numele şi adresa angajatorului SC Albapam SA, Unitatea nr.14
Alba Iulia (România)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Industrie

Perioada Septembrie 1992 - noiembrie 1993
Funcţia sau postul ocupat Profesor inginer

Activităţi si responsabilităţi
principale

Predarea disciplinelor: Materii prime şi auxiliare în industria alimentară, 
Tehnologia laptelui, Biochimie, Microbiologie

Numele şi adresa angajatorului Liceul de Industrie Alimentară
Cluj Napoca (România)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ

Educaţie şi formare

Perioada Octombrie 1996-iunie 2002
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Doctor în Inginerie industrială
Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ/furnizorului de
formare

Universitatea „Lucian Blaga” (Studii doctorale)
Sibiu (România)

Perioada Septembrie1987-iunie 1992
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Inginer în profilul Tehnologia produselor alimentare

Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite

Tehnologia şi controlul calităţii în industria panificaţiei, Tehnologia şi controlul 
calităţii în industria laptelui, Tehnologia şi controlul calităţii în industria 
morăritului, Utilaj în industria alimentară, Fenomene de transfer, Biochimia 
produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Pedagogie şi 
psihologie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de

formare

Universitatea  „Dunărea de jos” 
Galaţi (România)

Perioada Septembrie 1982-iulie 1986
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat profil mecanic

Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite

Matematică, Fizică, Chimie, Mecanică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de

formare

Liceul Industrial (Liceu)
Baia de Arieş, jud Alba (România)

Aptitudini şi
competenţe personale

Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleză
B2 Utilizator

independent
B2 

Utilizator
independen

t
B1 Utilizator

independent 
B1 Utilizator

independent 
B1 Utilizator

independent 
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Franceză
B1

Utilizator
independent B1 

Utilizator
independen

t
A2

Utilizator
elementar A2

Utilizator
elementar A2

Utilizator
elementar

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

Competenţe şi abilităţi sociale - O bună capacitate de comunicare obţinută ca urmare a experienţei de cadru 
didactic

- Experienţă acumulată în evaluarea resurselor umane 

- Creativitate şi entuziasm la locul de muncă
- Spirit de echipă

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- Abilităţi în scrierea rapoartelor de activitate

- Capacitate de rezolvare a problemelor de serviciu

- Abilităţi de lider dobândite pe perioada desfăşurării funcţiei de director

Competenţe şi aptitudini
tehnice

- Aptitudini şi experienţă în domeniul organizării cercetării şi producţiei în 
industria alimentară

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

- O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi 
PowerPoint™, etc.)

Permis de conducere B 

Informaţii
suplimentare

- Îndrumător ştiinţific al studenţilor pentru pregătirea şi susţinerea proiectelor de 
licenţă şi disertaţie; 

- Îndrumător ştiinţific al studenţilor pentru pregătirea şi susţinerea lucrărilor 
ştiinţifice studenţeşti; 

- Coordonator de an începând cu anul 1997 până în prezent;
- Îndrumător al studenţilor în practică începând cu anul 1997 până în prezent;

- Membru al „Societăţii de Chimie din România”;

- Membru al „Asociaţiei Specialiştilor din Morărit-Panificaţie din România”;

- Membru al „Asociaţiei Specialiştilor din Industria Alimentara din Români”;

- Membru al „Colegiului ştiinţific de redacţie al Buletinului Informativ pentru 
Industria de Morărit şi Panificaţie”;

- Presedinte al filialei  „Asociaţiei Specialiştilor din Industria Alimentara din 
Romania”~din Arad;

- Membru în comisiile de definitivare în învăţământ şi de acordare a gradelor 
didactice în cadrul Departamentului de pregătire a cadrelor didactice, 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 2005-2015;

- Îndrumător ştiinţific a trei lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului 
didactic I, 2007-2008, 2008-2009, 2011-2012;

- Îndrumător ştiinţific al unei lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului 
didactic I, 2015-2016

Arad, 05.02.2021

Conf. dr.ing. Daniela Diaconescu 
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