Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

POPESCU-MITROI IONEL
Timişoara, Splaiul Nicolae Titulescu nr. 10A sc. B ap. 15, România
Mobil (40-721-589689)

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

ionel.popescu-mitroi@uav.ro, ionel89@hotmail.com
română
1.06.1976
masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul Educație-cercetare
ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

2002-2004/2004-2008/2008-prezent

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar/Asistent universitar/Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi
principale

•
•
•

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Activitate didactică: Expertiză microbiologică, Igienă alimentară, Nutriție umană, Tehnici
membranare în analiza alimentelor
Coordonare lucrări de diplomă;
Cercetare individuală şi în echipă

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului,
Departamentul de Ştiinţe Tehnice și ale Naturii.
Învăţământ universitar
2001-2002

Funcţia sau postul ocupat Profesor inginer
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate didactică: Biochimie, Microbiologie, Tehnologii fermentative, Tehnologia panificației, Procese şi
aparate în industria alimentară.
Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Timişoara
Învăţământ preuniversitar

Educaţie şi formare
Perioada 2003-2008
Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Doctor

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Domeniul de doctorat: Horticultură-Oenologie
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Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură.
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Studii doctorale
internaţională
Perioada 2000-2001
Calificarea / diploma obţinută

Inginer diplomat cu studii aprofundate

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Diplomă de Studii Aprofundate, specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agroalimentare.

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara/Facultatea Tehnologia
învăţământ / furnizorului de formare Produselor Agroalimentare.
Nivelul în clasificarea naţională sau Studii postuniversitare de specializare
internaţională
Perioada 1995-2000
Calificarea / diploma obţinută

Inginer diplomat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Diplomă de Inginer, specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara/Facultatea Tehnologia
învăţământ / furnizorului de formare Produselor Agroalimentare
Nivelul în clasificarea naţională sau Studii de licenţă
internaţională
Perioada 1991-1995
Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de bacalaureat, profil Matematică-Fizică

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Grup şcolar „Decebal” din Drobeta Turnu Severin
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Studii liceale
internaţională

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

română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

engleza

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba

engleza

B2

Vorbire
Citire
B2

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

B1

B1

Exprimare scrisă
B2

Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe de comunicare, lucru în echipă, disponibilitate pentru program prelungit, flexibilitate.
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Îndrumător ştiinţific în coordonarea lucrărilor de diplomă;
Decan de an;
Membru în comitetul de organizare al Simpozionului Internaţional „Tinerii şi Cercetarea
Multidisciplinară”, organizat de Asociația de Cercetare Multidisciplinară din zona de vest a
României, ediţiile 2008-2018;
Membru în Editorial Board „Scientific and Technical Bulletin, Series: Chemistry, Food Science and
Engineering”
Membru în Consiliul Facultății de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului (ales din
februarie 2016).

•
•
•

•
•

Competenţe şi aptitudini tehnice

Certificat de absolvire a programului de specializare pentru ocupația Inspector securitate și
sănătate în muncă (Iunie 2012).
Responsabil Protecţia Muncii şi PSI la Departamentul de Ştiinţe Tehnice și ale Naturii din cadrul
Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, prin decizia 2/3.04.2008.

•
•

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Operarare PC: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.
chitară

Competenţe şi aptitudini
psihopedagogice

•
•

•

Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din
cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara (Iulie 1999).
Certificat de atestare a competențelor profesionale, prin absolvirea programului postuniversitar de
formare și dezvoltare profesională continuă „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare
continuă a didacticienilor din învățământul superior” din cadrul Proiectului POSDRU
87/1.3/S/63709, în domeniul Științele educației, acordat de Universitatea Politehnica București,
Departamentul de Formare pentru Cariera didactică și Științe Socio-Umane (Noiembrie 2013).
Certificat de absolvire a programului de specializare pentru ocupația Formator (Februarie 2015).

Competenţe şi aptitudini ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ: (vezi lista de lucrări publicate)
de cercetare
 7 cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute C.N.C.S.I.S (dintre care 1 în calitate de unic
autor)
 53 de articole/studii publicate (dintre care 32 în calitate de prim autor), după cum urmează:
 5 articole ISI cu factor de impact;
 14 articole publicate în reviste de circulaţie internaţională recunoscute (indexate în baze de date
internaţionale-categoria BDI);
 3 articole publicate în reviste din străinătate;
 10 articole publicate în reviste din ţară recunoscute de către C.N.C.S.I.S (categoria B);
 11 articole publicate în reviste din țară (categoria C și D);
 10 articole publicate în cadrul unor conferinţe internaţionale cu ISSN/ISBN;
 membru în proiecte de cercetare pe bază de contract/ grant
Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare Afilierea la organisme profesionale internaţionale şi naţionale:
• membru în Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinara din Zona de Vest a României (ACM-V),
(ales din aprilie 2010 în Consiliul Director al Asociaţiei)
• membru în Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR)
• membru în European Federation of Biotechnology (Spania).

20.02.2019
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