
 

1 
 

 

   

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

  
Nume  PĂTRUICĂ SILVIA 
Adresă(e) TIMIŞOARA, DUMBRĂVIŢA, STR. SILVANA, NR. 78 
Telefon(oane) Fix: 0256/277003 Mobil: 0723235653 
Fax(uri) 0256/277003 
E-mail(uri) patruica_silvia@yahoo.com 

Naţionalitate Română 
Data naşterii 29.07.1972; Moldova-Nouă 

  
EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 

 1.10.2014-prezent 
UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ 
VETERINARĂ A BANATULUI TIMIȘOARA, Calea Aradului, 119 
 
Activitate didactică, cerecetare-dezvoltare 
 
Conferențiar universitar 
 
- titulara disciplinelor de Apicultură şi Sericicultură, Producţiile 
animalelor mici, Cuniculicultură, animale de blană și vânat, 
Proiectare și evaluare tehnico-economică a producție de carne și 
blănuri la iepuri și animale de blană. Activitatea didactică constă în 
predarea cursului, lucrărilor practice și proiectului la disciplinele 
menționate anterior. Activitatea de cercetare constă în participarea 
la 15 contracte cercetare dintre care două în calitate de director, trei 
în calitate de responsabil științific, unul ca asistent manager și 9 în 
calitate de cercetător precum și îndrumarea studenţilor pentru 
elaborarea proiectelor de licență și dizertație 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 

Perioada (de la – până la) 24.02.2005 / 1.10.2014 
Numele şi adresa 
angajatorului  

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 
VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA , Calea Aradului, 119 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate Activitate didactică, cercetare-dezvoltare 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- titulara disciplinelor de Apicultură şi Sericicultură, Producţiile 
animalelor mici. Activitatea didactică consta în predarea cursului şi a 
lucrărilor practice de Apicultură, Sericicultură, Producţiile animalelor 
mici, a lucrărilor practice și a proiectului la Cuniculicultură, animale 
de blană și vânat. Activitatea de cercetare constă în participarea la 
14 contracte cercetare dintre care două în calitate de director, două 
în calitate de responsabil științific, unul ca asistent manager și 9 în 
calitate de cercetător precum și îndrumarea studenţilor pentru 
elaborarea proiectelor de licență. 
 

 
 
 

 
01.10.2002- 24.02.2005 
 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 
VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA , Calea Aradului, 119 

 Activitate didactică, cercetare-dezvoltare 
 Asistent universitar 
 - titulara disciplinei de Apicultură şi Sericicultură, Producţiile 

animalelor mici, activitatea didactică a constat în predarea cursului şi 
a lucrărilor practice la disciplina Apicultură și Sericicultură, 
Producțiile animalelor mici și a lucrărilor practice la disciplina 
Cuniculicultură, animale de blană și vânat iar activitatea de cercetare 
a constat în participarea în colectivul de cercetare a două contracte, 
îndrumarea studenţilor pentru elaborarea proiectelor de diplomă. 

 01.02.2000-01.10.2002 
 
SC Artcons 2000 SRL Oraviţa, Jud. Caraş Severin 
Activitate de producţie şi cercetare (doctorand) 

 Director producţie furaje combinate 
 - elaborarea reţetelor de nutreţuri combinate și a rețetelor de 

premixuri vitamino-minerale; 
- coordonarea întregii activităţi de achiziţionare a materiilor prime, 
desfăşurarea activităţii de producţie, distribuţie a produselor finite. 
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 10.05.1997-01.02.2000 
 
S.C. CAIND S.A. Oraviţa, Jud. Caraş Severin 
- activitate de producţie şi cercetare (doctorand ) 
Director producţie carne porc 
- elaborarea reţetelor de nutreţuri combinate Coordonarea activităţii 
de creşterea suinelor în sectorul de reproducţie, maternitate, tineret 
şi îngrăşătorie, abatorizare şi în fabrica de prelucrare a cărnii. 
Capacitatea complexului 25.000 capete porci, 4 tone mezeluri/zi 
 
17.07.1995-10.05.1997 
S.C. CAIND S.A. Oraviţa, Jud. Caraş Severin 
Şef sector îngrăşătorie 
 Coordonarea activităţii de creşterea şi îngrăşarea suinelor. 
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
 
 
 
 
 

2011-2012 
 
ȘCOALA POSTDOCTORALĂ PENTRU BIODIVERSITATE 
ZOOTEHNICĂ ȘI BIOTEHNOLOGII ALIMENTARE PE BAZA ECO-
ECONOMIEI ȘI BIO-ECONOMIEI NECESARE ECO-
SANOGENEZEI, DIN CADRUL INSTITUTULUI NAȚIONAL DE 
CERCETĂRI ECONOMICE AL ACADEMIEI ROMÂNE " COSTIN 
C. KIRIȚESCU". 
 
STUDII POSTDOCTORALE: în domeniul biotehnologiilor 
animale 
 
Atestat de studii postdoctorale, seria A nr. 061/27.02.2013 

 
Perioada (de la – până la) 1998-2002 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 
VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Nutriţie animală 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

Doctor - Diplomă de doctor în Zootehnie, seria C nr. 
0005439/17.12.2002 
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Nivelul de clasificarea formei 
de instruire/ învăţământ în 
sistemul  naţional sau 
internaţional 

Doctorat 
 
1990-1995 
 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 
VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA 
 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 
 
Diplomă de inginer zootehnist, seria M nr. 036148/24.07.1995 
Învăţământ superior – naţional 
 
1986-1990 
 
Liceul Agro Industrial Ciacova, Jud. Timiş 
 
Secţia veterinară 
Diplomă de bacalaureat, seria I nr. 168349/20.07.1990 
Învăţământ liceal 

 

Specializări și calificări 
 
 
 
 

 
 
 

Aptitudini şi competenţe personale 

- Stagiu de perfecționare, University of Szeged, Faculty of 
Agriculture, 29.06-31.07.2011 
- Specializare Auditor în domeniul calității, organizat de SC SRAC 
SA, București, 6.04-10.04.2009; 
- Training courses, organizat de AnalitikJena, 2008. 
- Programul de formare și conștientizare în asigurarea calității în 
Învățământul la distanță, 6.11-12.11.2013; 
- Programul de formare: Managementul corelării sistemului de 
învățământ cu piața muncii, noiembrie 2013. 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  
Limba străină 
Engleza 

 
 
 

 
Aptitudini şi competenţe  

organizatorice 
 

Înțelegere Vorbire  
Ascultare Citire Participare conversație Discurs oral E   

B2 Utilizator  
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator  

independent B  
  

 
 
 
- ianuarie 2014 – prezent Director al departamentului Ingineria 
producțiilor animaliere; 
- membru în comitetul de management al proiectului internaţional 
COST FA0803; 
- organizator simpozion internaţional de Apicultură 2004; 
- echipa de organizare a simpozionului anual din cadrul Facultăţii de 
Zootehnie şi Biotehnologii Timişoara 2003-2014; 
- echipa de organizare a expoziţiei anuale TimAgralim 2004-2013, 
standul de Apicultură; 
- echipa de organizare a expoziţiei anuale BanatAgralim 2014, 
standul de Apicultură și standul de Iepuri și animale de blană; 
- coordonarea studenţilor pentru întocmirea proiectelor de diplomă 
2004-2014; 
- promovarea ofertei educaționale a USAMVBT, 2010-2014; 
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- coordonarea activității didactice şi de cercetare la disciplinele 
Apicultură și Sericicultură; Cuniculicultură, animale de blană și 
vânat; Producţiile animalelor mici. 

Aptitudini şi competenţe 
tehnice 

 

 
- cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului; 
- utilizarea utilajelor folosite în fabricarea nutreţurilor combinate; 
- utilizarea uneltelor, utilajelor şi echipamentelor folosite în apicultură 
și sericicultură. 
 

Permis(e) de conducere Categoria B 
 

Alte aptitudini şi competenţe 
Competenţe care nu au mai 

fost menţionate anterior 

- Auditor în domeniul Calităţii începând cu anul 2009; 
- Responsabil cu asigurarea Calității la nivelul Facultății de Zootehnie 
şi Biotehnologii 2012-2013 
- Membru în Consiliul Facultății de Zootehnie şi Biotehnologii, 2012-
prezent 
- Membru în Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară a Banatului, Timișoara, 2012-2013 
- membru în departamentul de imagine al Universitații de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, Timișoara 2010-2012. 
- membru în echipa de de exercitare a custodiei sitului Natura 2000 
ROSCI0109 Lunca Timișului. 

 
Informaţii suplimentare APARTENENŢĂ LA ASOCIAŢII ŞI SOCIETĂŢI PROFESIONALE ŞI 

ŞTIINŢIFICE: 
 
- Coloss honey bee research association 
-Asociația pentru conservarea Biodiversității și a resurselor Naturale 
- Societatea Română de Zootehnie, comisia de Apicultură 
- Institutul de Biotehnologii aplicate, Timișoara 
- Asociaţia crescătorilor de albine, filiala Timiş 
- Asociația crescătorilor de iepuri și păsări de rasă, TIBISCUM 
BANAT 

 
PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE:  
 
- Lucrări ştiinţifice publicate: 127 
- Articole de specialitate: 32  
- Cărţi editate în edituri: 6  
- Cursuri universitare: 2 
- Îndrumătoare de lucrări practice: 3  
- Contracte de cercetare: 15 
- Brevete de invenție: 1 

13.01. 2014 

Conf. Dr. Ing. PĂTRUICĂ SILVIA 

                                                                                                         


