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Curriculum vitae  
Europass  

   
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Igna, Violeta - Nicoleta 

Adresă(e)  Calea Aradului Nr. 119, Timişoara, cod postal  300645,  România 

Telefon(oane) +40 256 277134 

 

Mobil: +40 721093252 

Fax(uri) +40 256 277118 

E-mail(uri) violetaigna@usab-tm.ro   ignavioleta@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 14 IANUARIE 1968 

Sex feminin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României” din Timişoara 
 

Experienţa profesională  

Perioada 2008-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar  

Activităţi şi responsabilităţi principale   - Activitate didactică - Susţinere cursuri, lucrări practice şi activităţi clinice la disciplinele: Reproducere, 
tulburări de reproducere și prelegeri clinice pe specii; Obstetrică și Modul animale de companie, exotice 
și sport 
 ( reproducere). 

- Activitate de cercetare contractuală (director şi/sau membru în echipe  ale granturilor de cercetare)și 
necontractuală.  
- Coordonare cercetare ştiinţifică studenţească – Cerc ştiinţific studenţesc al disciplinei Reproducere, 
tulburări de reproducere și prelegeri clinice pe specii;  Lucrări de licenţă. 
- Activităţi de evaluare în comisiile pentru examen de licenţă, comisii pentru evaluarea pregătirii 
doctorale sau tezei de doctorat. 
- Activităţi în comisii, la nivel de universitate (Comisia de etica universitară; Comisia pentru Evaluarea şi 

Asigurarea  Calităţii-CEAC- U) şi facultate (Comisia pentru evaluarea şi  asigurarea calităţii- CEAC-F; 
Comisia de disciplină universitară  și deontologie profesională/FMV, Comisie echivalare). 
- Activitate de auditare internă – managementul calitaţii (auditor /USAMVBT) 
- Activităţi de întocmire a documentaţiei specifice,  pentru evaluarea instituţională şi acreditarea 
nationala si europeană a FMV. 
- Coordonator Clinici veterinare universitare din cadrul  Facultății de Medicină Veterinară Timișoara. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului  „Regele Mihai I al României” din 
Timişoara /Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, Calea Aradului nr.119  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ - educaţie, cercetare, activități clinice-servicii medicale veterinare, audit in domeniul calitătii 

Perioada 2002-2008 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 

mailto:violetaigna@usab-tm.ro
mailto:ignavioleta@gmail.com
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Activităţi şi responsabilităţi principale - Activitate didactică: susţinere lucrări practice şi activităţi clinice la disciplina – Reproducţie, Obstetrică 
şi Ginecologie 
- Activitate de cercetare contractuală (director şi membru în echipe  ale granturilor de cercetare)  
- Coordonare cercetare ştiinţifică studenţească -  lucrări de licenţă 
- Activităţi de evaluare în comisiile pentru examen de licenţă 
- Stagii de perfecţionare 

             Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului/Facultatea de Medicină Veterinară 
Timişoara, Calea Aradului nr.119  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, educaţie, cercetare, activități clinice veterinare 

Perioada 1997-2002 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Susţinere lucrări practice, activităţi clinice la disciplina – Reproducţie, Obstetrică şi Ginecologie 
- Activitate de cercetare contractuală (director şi membru în echipe  ale granturilor de cercetare)  
- Îndrumare lucrări de licenţă 
- Stagii de perfecţionare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului/Facultatea de Medicină Veterinară 
Timişoara, Calea Aradului nr.119  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, educaţie, cercetare, activități clinice veterinare 

Perioada 1995-1997 

Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Susţinere lucrări practice, activităţi clinice la disciplina – Reproducţie, Obstetrică şi Ginecologie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului/Facultatea de Medicină Veterinară 
Timişoara, Calea Aradului nr.119 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, educaţie, cercetare, activități clinice veterinare 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 1998 - 2002  

Calificarea / diploma obţinută 
Doctor în Medicină Veterinară  / C. 0005467 / 2003 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 
dobândite 

Reproducţie şi biotehnologii de reproducţie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, IOD USAMVB Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

PhD 

Perioada 1990 -  1995  

Calificarea / diploma obţinută 
Doctor, medic veterinar / N. 024382 / 1996 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform planului de învăţământ ( vezi Foaia matricolă) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

DVM 

Perioada 1986 - 1991 

Calificarea / diploma obţinută Inginer zootehnist / J. 29702 / 1991 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform planului de învăţământ ( vezi Foaia matricolă) / Specializare: Reproducţie şi Biotehnologii în 
zootehnie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinţe Agricole a Banatulu i/  Facultatea de Zootehnie Timişoara 

Perioada 1982 - 1986 

Calificarea / diploma obţinută Zootehnist mecanizator / C. 159394 / 1986 şi B. 50635 / 1986 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform planului de învăţământ / profil chimie-biologie şi industrial-agricol 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial-Agricol nr 9 Arad 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  
B1 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent B1 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Competenţă în  organizarea unor  activităţi sociale pe bază de voluntariat. Am coordonat  participarea 
studenţilor în activităţi specifice, în cazul unor calamităţi (inundații), în acţiuni legate de managementul 
populatiei canine de pe raza municipiului Timişoara, în acţiuni de colectare-reciclare deşeuri 
reciclabile. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Competenţe şi aptitudini tehnice 

Competenţă în managementul / organizarea activităţilor didactice, de cercetare si clinice medicale 
veterinare.  
Competentele au fost dobândite prin: cursuri de specializare, activitate didactică universitară, activitate 
clinică, cercetare contractuală în calitate de director de proiect şi membru al unor  echipe de proiect: 
 Cursuri de specializare: 
 - Program de specializare –auditor in domeniul calitaţii -06.04.2009-10.04.2009 
 - Curs postuniversitar Managementul proiectelor pentru domeniul medicinei veterinare- 01.02.2009- 
30.05.2009 
 - ”Program de perfecţionare profesională destinat personalului implicat în dezvoltarea programelor de 
studii universitare medical veterinare cu scopul perfecţionării competenţelor în elaborarea şi 
dezvoltarea de curricule” – 29 noiembrie-03 decembrie 2010/ USAMV Bucureşti 
- Curs  „ Managementul calităţii în învăţământul superior” -18-19 iulie 2013/POSDRU/86/1.2/S/61959 
- Sesiune de formare în cadrul proiectului „Dezvoltarea si consolidarea culturii calitatii la nivelul 
sistemului de invatamant superior romanesc -QUALITAS”-  2-3 aprilie 2015/ 
 POSDRU/155/1.2/S/141894/ARACIS. 
Proiecte: 
- Proiect P.O.S.D.R.U. /86/1.2./S/63654 –„Educaţie Universitară la nivel European în domeniul 

Medicinii Veterinare” – expert pe termen lung (2011). 
 

Competente în domeniul reproducţiei şi biotehnologiilor de reproducţie: insămânţări artificiale, control 
ciclu sexual, endocrinologie, ecografie, crioconservare celule gonadale, fertilizare in vitro, diagnostic si  
tratment infertilitate, patologie reproductivă la animale.  
Competentele au fost dobândite prin: cursuri de specializare/perfecţionare, vizite de documentare sau 
schimburi de experienţă,  activitate de cercetare si activitate clinică: 
Specializări şi vizite profesionale: 

 -Reproducţie şi Biotehnologii în zootehnie -1990-1991 Facultatea de Zootehnie Timişoara; 
 -Specializare  medicină veterinară 1994 (3 luni) Ecole Nationale Veterinaire Toulouse Franţa (bursă - 
Program Tempus); 
 -Specializare Biotechnologies de Reproduction dans l’ Amelioration des troupeaux des Animaux 
Domestiques – modul de învăţământ interuniversitar francofon - Prof. LABUSSIERE J., Ecole Nationale 
Superieure Agronomique de Rennes,  Franţa, 1997 Timişoara ; 
 -Absolventă a celui de-al III-lea Curs international pentru tinerii endocrinologi (3rd Budapest Workshop 
For Young Endocrinologist: Endocrinology of Postpartum Period) –Budapesta 1998; 
 - Vizită de documentare la Centrul de congelare şi stocare spermă canină Atlanta Veterinary 
Reproductive Services – Clone-Atlanta , S.U.A. - 2000  
Absolventă a celui de-al V-lea Curs international de endocrinologie clinică (5th Budapest Workshop on 
Clinical Endocrinology ) – Budapesta 2001; 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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 -Absolventă a celui de-al V-lea Curs international de endocrinologie clinică (5th Budapest Workshop on 
Clinical Endocrinology ) – Budapesta 2001; 
 -Seminar de ecografie – Diagnosticul ecografic la animalele de companie -(ESAOTE/Pie Medical) –2004; 
 -Vizită de documentare pe tema Crioconservare spermă canină-Bancă de spermă canină– CERREC, 
Ecole Nationale Veterinaire De Lyon, Franţa – 2007 

    Competenţe şi aptitudini tehnice - Vizită de documentare pe temele: transfer de embrioni la bovine,tehnologii de conservare sperma taur 
şi vier, tehnici avansate de analiză spermă (CASA şi Flow citometrie), fertilizare in vitro, la 
Besamungsverein Neustadt a.d.Aich e.V – Germania 4- 10 Octombrie 2009 
- Vizită laboratoare specializate in aplicarea tehnicilor de biologie moleculară - Polish Academy of 
Sciences Olsztyn – Polonia 11-15 Noiembrie 2009 
- Vizită la The University of Nottingham- School of Veterinary Medicine and Science – 22-24 Februarie 
2011. 
Domenii de cercetare abordate: 

-Controlul reproducţiei la animalele de companie: monitorizarea ciclului sexual la căţea, contracepţia la 
specia canină, diagnosticul de gestaţie, inducerea estrului. 
    Contracte de cercetare: 

- Controlul funcţiei de reproducţie la animalele de companie / CNCSIS 1997-2000 – membru 
în echipa de cercetare 

- Determinarea momentului ovulaţiei la căţea – estimarea perioadei optime pentru montă sau 
inseminare / CNCSIS 2002-2003 – director de proiect 

- Controlul populaţiei de câini comunitari şi impactul asupra sănătăţii publice şi mediului 
urban/ Primăria Timişoara – 2005 - membru în echipa de cercetare 

-Biotehnologii  la specia canină: însămânţarea artificială, crioconservarea spermei, bancă de spermă 
Teză de docorat: Însămânţarea artificială la canis familiaris 1998-2002 
Contracte de cercetare: 

- Însămânţarea artificială la specia canină / ANSTI – 2000-2001 – director de proiect 
- Biotehnologia crioconservării materialului seminal canin – Program suport pentru cercetări 

inovative de reproducere asistată la mamifere / CNCSIS – 2006-2008 – director de proiect 
- Impactul crioconservării asupra sistemelor antioxidante ale celulei spermatice la specia 

canină / CNCSIS -2005 - membru în echipa de cercetare 
-Endocrinologie veterinară: endocrinologie reproductivă clinică  la animale, diagnosticul gestaţiei prin 
dozări hormonale la animale 

Contracte de cercetare: 
- Evaluarea efectelor secundare generate de contraceptive progesteronice la căţea/ 

CNCSIS- 2002-2003 - membru în echipa de cercetare 
- Studiu privind mortalitatea embrionară- managementul gestaţiei la vacă/ CNCSIS- 2002-

2004 - membru în echipa de cercetare 
- Elaborarea unei reacţii imunoenzimatice de dozare a progesteronului seric/ CNCSIS- 2006-

2008 - membru în echipa de cercetare 
- Andrologie veterinară: evaluarea potenţialului de fertilitate a masculului – tehnici de analiză 
computerizată a spermei, tehnici de evaluare a integrităţii membranare, tehnici de evaluare a viabilităţii 
spermatozoizilor, infertilitate la masculi. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Abilităţi în utilizarea computerului –programe: 
Word, Power Point, Internet Explorer, Excel, Photo editor 

  

Permis(e) de conducere   Da; categoria B 

Informaţii suplimentare: 

 

Publicaţii 
Cărţi: 
-Reproducţie, Obstetrică şi Ginecologie canină –Ed Brumar 2007 ISBN 978-973-602-319-4 
-Notiuni de fiziologia reproducerii la animale Ed Brumar 2009 ISBN 978-973-602-397 

-Reproducere, tulburari de reproducere și prelegeri clinice pe specii 1, Ed Agroprint 2017, ISBN-9-786067 850475 

 Lucrari ştiinţifice: peste 140 lucrări publicate în ţară şi străinătate ( unic autor şi coautor). 
Apartenenţă organizaţii profesioanale: 
-Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVR) 
- Asociaţia Generală a  Medicilor Veterinari din România(AGMVR) 
- Asociaţia de cercetare multidisciplinară din zona de vest a României (ACM-V) 
- European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR); 
- European Veterinary Society of Small Animal Reproduction (EVSSAR). 

  

 
  Data: 15 Septembrie  2021                                                                                                                                                        Semnătura, 
 


