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CURRICULUM VITAE  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Gros Radu Valentin 

Adresă Nr. 119, Calea Aradului, Cod 300645, Timişoara, România 

Telefon 0040 256 277 192   

Fax 0040 256 277 118 

E-mail grosrv@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 09 februarie 1971 

Experienţa profesională  

Perioada 2002 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Șef de lucrări  la Disciplina de Microbiologie, Facultatea de Medicină Veterinară, Timişoara  

Activităţi şi responsabilităţi principale  efectuarea lucrărilor practice la Disciplina de Microbiologie, anul I şi II, secția în limba română, 
secția în limba engleză și secția în limba franceză; 

 efectuarea lucrărilor practice la Disciplina Biologia animalelor de laborator, secția în limba 
română și secția în limba engleză; 

 cercetare ştiinţifică contractuală. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din 
Timişoara, Nr. 119, Calea Aradului, Cod 300645, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, medicină veterinară 

Perioada 16 februarie 2000 - 31 august 2001 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar practician 

Activităţi şi responsabilităţi principale  diagnosticul şi tratamentul animalelor, în special al animalelor mici, de companie; 

 recomandarea şi luarea măsurilor împotriva bolilor medicale, parazitare şi infecţioase; 

 raportarea către forurile superioare a anumitor boli, fie că sunt de interes al sănătăţii publice, fie că 
sunt sub incidenţa programelor de apărare a sănătăţii animalelor; 

 conducerea testelor, vaccinarea şi întocmirea certificatelor de sănătate, pentru bolile cuprinse in 
aceste programe. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. VETERIN PRAX S.R.L., Nr. 2, Str. Păcii, Reşiţa, România  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină veterinară 

Perioada 1 iulie 1999 – 15 februarie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar, reprezentant vânzări de medicamente de uz veterinar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  promovarea noilor produse de uz veterinar, ca şi a celora deja existente în portofoliul de produse 
al firmei; 

 supravegherea procesului comercial, cât şi a acţiunilor comerciale ale distribuitorilor zonali din 
judeţele: Arad, Bihor, Caraş Severin, Hunedoara şi Timiş; 

 supravegherea plăţilor şi încasărilor de la debitori; 

 supravegherea şi optimizarea nivelului de stoc existent în cadrul firmei. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. MEDIVET COMIMPEX S.R.L., Cluj-Napoca, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină veterinară, promovare, comercializare 

Perioada 1 octombrie 1996 - 30 iunie 1999 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar de stat, inspector al Poliţiei Sanitare Veterinare din cadrul DSVSA Timiş 
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Activităţi şi responsabilităţi principale  controlul permanent al condiţiilor de igienă în unităţile comerciale care produc, depozitează, 
transportă şi valorifică produse de origine animală, în zona de activitate; 

 controlul calităţii, salubrităţii şi valabilităţii termenelor de garanţie a produselor de origine animală 
şi existenţa certificatelor de calitate şi salubritate; 

 controlul modului în care sunt respectate normele legale în vigoare, în unităţile de interes 
profesional din raza de activitate; 

 autorizarea noilor unităţi de interes sanitar veterinar apărute în teritoriu. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, Nr. 4, Str. Martir Caceu, Timişoara, 
România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină veterinară, igiena alimentelor şi sănătate publică  

Educaţie şi formare  

Perioada 2014 – Doctor în medicină veterinară / Diplomă de Doctor seria J, nr. 0008626, eliberată cu nr. 1, din 
data 02 aprilie 2015 

Disciplinele principale studiate Igienă veterinară, Microbiologie, Micologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Medicină Veterinară, Timişoara 

Perioada 10 – 11 martie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Instruire 

Disciplinele principale studiate Microscopie confocală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  USAMVB Timișoara 

Perioada 17 – 18 Iunie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Instruire 

Disciplinele principale studiate Microscopie confocală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Workshop de instruire in domeniul microscopiei confocale, Praga, Cehia 

Perioada 1998 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri postuniversitare, Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate Igiena alimentelor şi sănătate publică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Şcoala de Înalte Studii Postuniversitare de Medicină Veterinară, Bucureşti, România 

Perioada 1990 – 1996 

Calificarea / diploma obţinută Medic veterinar, Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate Medicină veterinară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Medicină Veterinară, Timişoara, România 

Perioada 15 ianuarie 1994 – 15 aprilie 1994 

Calificarea / diploma obţinută Instruire - bursă de studii, în cadrul Programului TEMPUS 

Disciplinele principale studiate Medicină veterinară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ School of Veterinary Science, University of Liverpool, United Kingdom 

Perioada  

  1985 – 1989 – Liceul de Matematică – Fizică “Constantin Diaconovici Loga”, Timișoara, 
România 

 1977 – 1985 – Scoala Generală Nr. 16, Timișoara, România 

Proiecte de cercetare Colaborator în: 

  două proiecte naționale de cercetare: 
- 2004 – 2005 - Incidenţa speciilor genului Staphylococcus în lapte şi produse 

lactate pe fluxul mediului alimentar (Director de contract Prof. univ. Dr. Trif Radu) – Grant 
CNCSIS tip A; 

- 2005 – 2006 - Studiul fundamental şi aplicativ al răspunsului imun indus de 
Mycoplasma agalactiae (Director de contract Prof. univ. Dr. Tîrziu Emil) – Grant CNCSIS tip A. 

 două contracte de cercetare, consultanță și prestări servicii: 
- 2005 – 2006 - Supravegherea micologică a unor obiective din S.C. COCA-COLA 

HBC ROMÂNIA S.R.L. (Director de contract Prof. univ. Dr. Tîrziu Emil) - Contract de prestări 
servicii Nr. 11117/01.11.2005;  
- 2007 - Testarea clinică a produselor: dezinfectant – soluţie pentru uz industrial şi 

casnic, LDC – detergent delicat, Super 10 parfumat – detergent universal, ale firmei S.C. 
Carim Serv. S.R.L. (Director de contract Prof. univ. Dr. Nichita Ileana) - Contract de cercetare 
ştiinţifică nr. 1457/20.03.2007. 
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Asociații ştiințifice sau 
profesionale 

 

 Membru în următoarele asociații naționale și internaționale: 

 Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România (A.G.M.V.R.), 

 Asociația Veterinară Mondială (W.V.A.), 

 Federația Europeană a Medicilor Veterinari  (F.V.E.), 

 Cooperare și Schimburi Veterinare Est-Vest (C.E.V.E.O.), 

 Asociația Veterinară din Balcani și Zona Mării Negre (BaBSEVA). 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Limba română 

Limbi străine cunoscute Limba engleză, limba franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 (utilizator 
experimentat) 

C1 (utilizator 
experimentat) 

C1 (utilizator 
experimentat) 

C1 (utilizator 
experimentat) 

C1 (utilizator 
experimentat) 

Limba franceză  B1 (utilizator 
independent) 

B1 (utilizator 
independent) 

B1 (utilizator 
independent) 

B1 (utilizator 
independent) 

B1 (utilizator 
independent) 

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare, spirit de echipă 

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitatea de a utiliza aparatura complexă de laborator si diferite echipamente tehnice necesare în 
cadrul derulării proiectelor de cercetare 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe bune în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Visio), 
Internet, Adobe Page-Maker 

Permis de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare Domenii de cercetare 

  Microbiologie generală, 

 Micologie, 

 Bacteriologie specială, 

 Virusologie, 

 Aeromicroflora adăposturilor de păsări. 

 Publicaţii ştiinţifice 

 Cărţi – coautor: 

 Ileana Nichita, Radu Valentin Gros - Îndrumător practic de bacteriologie generală, Ed. Mirton, 
Timişoara, 2014, 104 pagini, ISBN 978-973-52-1487-6 

 E. Tîrziu, C. Cumpănăşoiu,  R.V. Gros, Monica Şereş - Bacteriologie specială – practicum, Ed. 
Waldpress, Timişoara, 2010, 232 pagini, ISBN 973-7878-24-8 

 Lucrări ştiinţifice – prim autor sau coautor la peste 70 de lucrări științifice, din care 59 indexate BDI. 

 
 
 
  

      Timişoara, 
06 decembrie 2021        

       
Radu Valentin Gros  

 
 
 
 


