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Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Verdeş (căs. Hotea) Ionela Luminiţa 

Adresă(e) Loc de muncă: Calea Aradului, nr. 119, 300645, Timişoara, jud. Timiş 
Domiciliu: nr. 401A, Sânandrei, jud. Timiş 

Telefon(oane) +40256277125 Mobil: +40740803920 

Fax(uri) +40256277118 

E-mail(uri) hotea_ionela@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 7 martie 1982 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Asistent universitar – disciplina de Nutriție, Alimentație și Agronomie 
Medicină veterinară 

  

Experienţa profesională  

Perioada 05.10.2012 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent  universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare şi didactică – Disciplina de Nutriție, Alimentație și Agronomie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Medicină 
Veterinară, Calea Aradului, nr. 119, 300645, Timişoara, jud. Timiş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină veterinară 

Perioada 23.03.2012 – 25.05.2012 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare şi didactică – Disciplina de Nutriție, Alimentație și Agronomie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Medicină 
Veterinară, Calea Aradului, nr. 119, 300645, Timişoara, jud. Timiş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină veterinară 

Perioada 1.11.2011 – 05.10.2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare în domeniul biologiei celulare și imunologiei 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara, P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, Timișoara, 
România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină  

Perioada 01.08.2010 – 31.07.2013 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare în domeniul parazitologiei veterinare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Medicină 
Veterinară, Calea Aradului, nr. 119, 300645, Timişoara, jud. Timiş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină veterinară 

Perioada 01.10.2007-21.07.2011  

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă, cu bursă 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare şi didactică 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Medicină 
Veterinară, Calea Aradului, nr. 119, 300645, Timişoara, jud. Timiş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină veterinară – Parazitologie și boli parazitare 

 
 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 4.06.2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la workshopul Multicolor Cytometry Road Show 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Citometrie în flux 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. NovaIntermed SRL, Becton Dickinson – Europa Centrală și de Est 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 23.08.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de instruire în utilizarea liniei ELISA 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizare cititor ELISA (Stat Fax 2100), spălător ELISA (Stat Fax 2600) și incubator microplăci ELISA 
(Stat Fax 2200) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Aspius S.R.L. Arad 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 01.10.2007-21.07.2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Medicină Veterinară / Diplomă de doctor seria H, nr. 0010240 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe medicale veterinare, Parazitologie veterinară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,  
Facultatea de Medicină Veterinară 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 08.06.2011-09.06.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de instruire în utilizarea aparatelor Kjeltec-Foss, Soxtec-Foss, Fibertec-Foss 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilităţi în utilizarea aparatelor pentru determinarea proteinelor, a grăsimilor şi a celulozei din alimente 
şi furaje 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

FOSS - Reprezentanţă în România CARLEX EXPORT AG 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 25.01.2011 – 28.04.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursurilor de Contabil, Seria G, nr. 00169456 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Noţiuni de contabilitate generală, contabilitatea conturilor, contabilitate primară şi de gestiune 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de calificare şi perfecţionare profesională ITC-ELINF Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 4 
 
 
 

Perioada 17.06.2010 – 26.06.2010 

Calificarea / diploma obţinută Promovat / Diplomă de participare nr. 36 la cursul postuniversitar „Iniţiere în tehnica culturilor celulare” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici de realizare a culturilor celulare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Colegiul Medicilor din România şi 
Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 02.05.2010-15.05.2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la Programul Intensiv European „Broadening the skills in food sanitary safety” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Controlul calităţii principalelor categorii de alimente de origine animală şi vegetală pentru asigurarea 
siguranţei alimentare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Agrocampus Ouest, France, Universita di Pisa, Italy şi European Commission, Education and Culture 
DG – Lifelong Learning Programme 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 18.02.2010 – 28.02.2010     

Calificarea / diploma obţinută Promovat / Diplomă de participare nr. 4 la cursul postuniversitar  „Stress-ul oxidativ în patologia 
cardiovasculară. Actualităţi privind rolul speciilor radicalare generate la nivel mitocondrial” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Elementele de ordin molecular determinante în stess-ul oxidativ, metode de identificare a infarctului 
miocardic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara şi Centrul Naţional de Management 
Programe Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada Iunie 2008 – iulie 2008  

Calificarea / diploma obţinută Promovat, media 10 / Diplomă curs de perfecţionare Ecologia vânatului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Alimentația vânatului, perioade de vânătoare, protejarea vânatului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,  
Facultatea de Medicină Veterinară, programul pilot de Iniţiere Antreprenorială şi Specializare a 
Medicilor Veterinari din Regiunea de Vest a României 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada aprilie 2008 - mai 2008 

Calificarea / diploma obţinută Promovat, media 9,5/ Diplomă curs de perfecţionare Dermatologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dermatologie veterinară, Principalele dermatoze la câini şi pisici, Metode de diagnostic, Tratament 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,  
Facultatea de Medicină Veterinară, programul pilot de Iniţiere Antreprenorială şi Specializare a 
Medicilor Veterinari din Regiunea de Vest a României 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada februarie 2008 - martie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Promovat, media 10 / Diplomă curs de perfecţionare Diagnostic de laborator în micologie veterinară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Micologie veterinară, Metode de diagnostic, Tratament 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,  
Facultatea de Medicină Veterinară, programul pilot de Iniţiere Antreprenorială şi Specializare a 
Medicilor Veterinari din Regiunea de Vest a României 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 
 

Perioada ianuarie 2008 - februarie 2008  

Calificarea / diploma obţinută Promovat, media 10 / Diplomă curs de perfecţionare Stomatologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici de extracție dentară, implanturi dentare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,  
Facultatea de Medicină Veterinară, programul pilot de Iniţiere Antreprenorială şi Specializare a 
Medicilor Veterinari din Regiunea de Vest a României 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 
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Perioada decembrie 2007 - ianuarie 2008  

Calificarea / diploma obţinută Promovat, media 10 / Diplomă curs de perfecţionare Anesteziologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Anestezice, doze, metode și puncte de anestezie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,  
Facultatea de Medicină Veterinară, programul pilot de Iniţiere Antreprenorială şi Specializare a 
Medicilor Veterinari din Regiunea de Vest a României 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada noiembrie 2007 - decembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Promovat, media 10 / Diplomă curs de perfecţionare Farmacologie  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Farmacologie, Reţete, Calculul şi extrapolarea dozelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,  
Facultatea de Medicină Veterinară, programul pilot de Iniţiere Antreprenorială şi Specializare a 
Medicilor Veterinari din Regiunea de Vest a României 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada  septembrie 2007- octombrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Promovat, media 10 / Diplomă curs de perfecţionare Sisteme de asigurare a siguranţei şi calităţii 
alimentelor  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sisteme HACCP de asigurare a siguranţei şi calităţii alimentelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,  
Facultatea de Medicină Veterinară, programul pilot de Iniţiere Antreprenorială şi Specializare a 
Medicilor Veterinari din Regiunea de Vest a României 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 2001-2007 

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic veterinar / Diplomă de licenţă seria A1 nr. 0122291 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe medicale veterinare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,  
Facultatea de Medicină Veterinară 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 2002-2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic - Modul 
psihopedagogic, Seria F, nr. 0008906 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei, pedagogie, didactica specialităţii, logică, sociologia educaţiei, practica 
pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 B2 B1 B1 B1 
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice şi abilităţi sociale 

- capacitate de a lucra independent şi de a se integra şi lucra în echipă; 
- exprimare clară, concisă, limbaj corespunzător în elaborarea documentelor scrise; 
- aptitudine de a transmite şi recepta cu uşurinţă informaţiile scrise şi verbale; 
- capacitate de îndrumare şi de a oferi sprijin informaţional, adecvat, atunci când este solicitat; 

- respectarea normelor de disciplină şi normelor etice, prezente în cadrul grupului; 

- gestionarea bugetului alocat contractelor de cercetare; 

- întocmirea actelor contabile şi responsabil cu achiziţiile în cadrul contractelor de cercetare; 

- capacitate de a planifica şi de a acţiona strategic pentru eficientizarea muncii în echipă; 

- capacitatea de a transfera în practică, cunoştinţele şi deprinderile dobândite; 

- creativitate şi iniţiativă pentru optimizarea activităţii desfăşurate; 

- crearea si menţinerea unui climat de munca productiv si nonconflictual ; 

- iniţiativă, promptitudine şi eficienţă în coordonarea activităţilor; 

- adaptabilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor într-un context reglementat. 
  

Competenţe şi aptitudini  
tehnice 

       Instruire şi experienţă în utilizarea liniei automate ELISA: cititor automat Tecan, spălător automat 
StaFax; 

       Instruire aparatură de laborator: incubator, termostat, hotă cu flux laminar, autoclav, centrifugă cu 
răcire şi încălzire, baie de apă termostatată, agitator magnetic microscop cu fluorescenţă. 

     Instruire în utilizarea aparatelor pentru determinarea proteinelor, a grăsimilor şi a celulozei din 
alimente şi furaje 

    

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe PC: Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera; 

Permis de conducere Categoria B (2000) 
  

Aptitudini şi competenţe 
profesionale 

 

Domenii de cercetare Parazitologie veterinară: protozoologie, zoonoze parazitare, hemoparazitoze 

Activitatea de cercetare Membră a colectivului de cercetare în granturile: 
PN-II-ID-PCE-2011-3-1060/2011 – Noi biomarkeri şi strategii terapeutice în imunosenescenţă şi 

imunosenescenţa asociată bolii Alzheimer, director de proiect Conf. univ. Dr. Daniel Cioca, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, finanţat de CNCS, volumul 
finanţării 1 480 000 lei. 

TE 116/28.07.2010 – CERCETĂRI PRIVIND EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSTICUL ŞI 
CONTROLUL UNOR HEMOPARAZITOZE LA CÂINI, director de proiect Asist. Univ. Dr. 
Marius Ilie, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara,  
finanţat de CNCSIS-UEFISCDU, volumul finanţării 750 000 lei. 

PNCD II Nr. 51-013/2007 - OPTIMIZAREA SUPRAVEGHERII INFECŢIEI CU TOXOPLASMA 
GONDII LA UNELE SPECII DE ANIMALE ŞI LA OM, CA PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ ÎN CENTRUL ŞI VESTUL ROMÂNIEI, director de proiect Prof. univ. Dr. Vasile 
Cozma, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, responsabil 
Partener I Prof. univ. Dr. Gh. Dărăbuş, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
a Banatului, Timişoara,  finanţat de Centrul Naţional de Management Programe, volumul 
finanţării 1 896 000 lei. 

PNCD II Nr. 51-034/2007 - LANŢURI EPIDEMIOLOGICE POSIBILE ŞI MODALITĂŢI DE 
CONTROL ÎN CRIPTOSPORIDIOZA LA ANIMALE ŞI OM, director de proiect Prof. univ. Dr. 
Gh. Dărăbuş, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara,  
finanţat de Centrul Naţional de Management Programe, volumul finanţării 1 825 000 lei. 

 

Membră a colectivului de cercetare în: 
Contract  - Testarea produsului DYSANTIC in alimentaţia suinelor, finanţat de Dr. Bata LTD., Hungary, 
volumul finanţării 4200 euro. 
 
Director al proiectului de cercetare CNCSIS BD nr. 87/2008 – Aspecte epidemiologice şi controlul 
în toxoplasmoză, finanţat de CNCSIS, volumul finanţării 60 000 lei. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Activitate didactică  septembrie 2008 – iunie 2009  -  activitate didactică în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară 
Timişoara, disciplina de Parazitologie şi boli parazitare, efectuând lucrările practice de laborator pentru 
studenţii din anul IV, Medicină Veterinară 

februarie 2010 – iunie 2010 - lucrări practice de laborator la disciplina de Biologie Celulară-
Histologie-Embriologie, pentru studenţii din anul I, Medicină Veterinară 

septembrie 2010 – prezent - lucrări practice de laborator la disciplina de Nutriţie, alimentaţie şi 
agricultură, pentru studenţii din anul II şi anul III, Medicină Veterinară 

în anii universitari 2010 şi 2011, în cadrul examenelor de licenţă, sesiunile iunie şi februarie, am 
îndrumat ştiinţific (alături de cadre didactice) patru studenţi pentru realizarea lucrărilor de diplomă  

 Iulie 2013 – membră în comisia de admitere la Facultatea de Medicină Veterinară 

Asociaţii profesionale Colegiul Medicilor Veterinari din România 
Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România 
Asociaţia Parazitologilor din România - cu funcţia de secretar al filialei Timiş, începând cu luna 
decembrie 2007 şi până în prezent 

  

Publicaţii ştiinţifice Lucrări ştiinţifice: 
97 de lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate, dintre care 24 ca prim autor, 4 ca şi autor 

corespondent şi 69 în calitate de autor colaborator, dintre care 9 lucrări ISI. 

      Editarea unei broşuri de popularizare a toxoplasmozei umane şi animale intitulată  
           ,,Pisica ta are toxoplasmoză?’’ 
 
    Marius S. Ilie, Kalman Imre, Ionela Hotea, Mirela Imre (2011) - PATOGENI AI SÂNGELUI ÎN 

CONTINUĂ EXPANSIUNE, Editura Agroprint & Mirton, Timişoara, ISBN 978‐973‐52‐1184‐4, ISBN 

978‐606‐8037‐12‐7, 65 pp. 
  

Informaţii suplimentare Persoane de contact: 
Prof. univ. Dr. Gheorghe Dărăbuş 

Adresă birou: Facultatea de Medicină Veterinară, Calea Aradului nr. 119, 300645, Timişoara,  
jud. Timiş 

Telefon: +40256277251 
E-mail: gheorghe.darabus@yahoo.com  

Conf. univ. Dr. Olimpia Colibar  
Adresă birou: Facultatea de Medicină Veterinară, Calea Aradului nr. 119, 300645, Timişoara,  

jud. Timiş 
Telefon: +40256277290 
E-mail: olimpia_fmvt@yahoo.com  

 
  

 
 

 
Timișoara 
15.07.2014 

Asistent universitar 
Doctor Medic Veterinar 

IONELA HOTEA 
 

 
 


