
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Botez   Elisabeta 

Adresă(e) Bld. Marea Unire, nr. 15, Bloc U 4, sc. 2,Ap 55, Galaţi, România, cod postal 800329 

Telefon(oane) - Mobil: 0723198177 

Fax(uri) 0236460165 

E-mail(uri) elisabeta.botez@ugal.ro, ebotez@yahoo.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 16 ianuarie 1960 
  

Sex Feminin 
  

Domeniul ocupaţional  Ştiinţe inginereşti / Ingineria produselor alimentare 

 Ştiinţe inginereşti / Inginerie şi management / Inginerie şi management în 
agricultura şi dezvoltare rurala 

 Ştiinţe inginereşti / Ştiinţe inginereşti aplicate / Biotehnologii industriale 

 
  

              Experienţa profesională  
  

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
               Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
                                                   Perioada 

 2009 - prezent 
 
 Profesor în cadrul grupului de discipline “Utilaj în industria alimentară, Operaţii şi    
 aparate în industria alimentară" 
 Activități de predare învățare în cadrul grupului de discipline Operaţii şi utilaje în   
 industria alimentară 
Îndrumare doctoranzi 
 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, Str. Domnească, nr. 111, 800201, Galaţi 
 Învăţământ 
 2000 - 2009 

                        Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar în cadrul grupului de discipline “Utilaj în industria alimentară, Operaţii şi 
aparate în industria alimentară"  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare învăţare în cadrul grupului de discipline Operaţii şii utilaje în 
industria alimentară 

                Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, Str. Domnească, nr. 111, 800201, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

                                                   Perioada 1997 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări în cadrul grupului de discipline “Utilaj în industria alimentară, Operaţii şi 
aparate în industria alimentară şi Fenomene de transfer" 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare învățare în cadrul grupului de discipline Operaţii şi utilaje în 
industria alimentară 

mailto:elisabeta.botez@ugal.ro
mailto:ebotez@yahoo.com


Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Industrii Alimentare, Acvacultură şi Pescuit,  Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada 1990 – 1997 

Funcţia sau postul ocupat Asistent la disciplina “Operaţii şi aparate” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare învăţare în cadrul grupului de discipline Operaţii şi utilaje în 
industria alimentară 

                Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Industrii Alimentare, Acvacultură şi Pescuit, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada 1989 – 1990 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător  

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare în laboratoarele instituţiei 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos”,  Str. Domnească, nr. 111, 800201, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada 1983 – 1989 

Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog în cadrul Biroului de programarea şi urmărirea producţiei 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea producției 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Industrializare a cărnii Bacău , Calea Moinesti, nr.1, Bacau 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie alimentară 
  

 
Educaţie şi formare 

                                            Perioada   

 Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale studiate 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/Furnizorului de formare 

Perioada 

Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale studiate 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/Furnizorului de formare 

 

 
 
 

07-14.05.2015 
 
Certificat de absolvire 
 
Program de perfecționare –dezvoltator de e-learning 
Universitatea Dunărea de Jos Galați  
 

14-25.05.2015 
 

Certificat de absolvire 
 
Program de perfecționare-pedagog de recuperare 
 
Universitatea Dunărea de Jos Galați 
 

Perioada 04.03 – 27.05.2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate  Curs de formare continua. Limba engleza. Nivel de competenta lingvistica B2. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Dunarea de Jos Galati. Departamentul de formare continua si transfer 
tehnologic 

Perioada 03.01.2011 – 31.12.2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate  Program de formare si constientizare in asigurarea calitatii in invatamintul la distanta-ID 



 

 

 

 

Perioada 

Universitatea Spiru Haret 
Proiect POSDRU 2007/2013 axa prioritara 1- Educatia si formarea profesionala in 
sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunostere 
 
 
 
 
Septembrie 2012 

Calificarea / diploma obtinuta 
Disciplinele principale studiate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Perioada 
 

                     Calificarea/diploma obtinuta  

  Certificat de atestare a competentelor profesionale 
Program post universitar de formare si dezvoltare profesionala- Calitate, inovare, 
comunicare in sistemul de formare continua a didacticienilor din invatamantul superior 
Universitatea Politehnica Bucuresti 
05.05 – 16.05.2008 
 
Diplomă de participare 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Eramus Programme -Teaching staff mobility, topics- Food Science and Technology 

 Alexandrio Technologiko Instituto Thessalonikis (Technological Educational Institution of 
Thessaloniki) 

Perioada 03.03 – 11.04.2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate  Managementul calitătii în ID 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic, Universitatea Dunărea de 
Jos, Galati 

Perioada 21-23.03.2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate  Cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor structurale – Modulul ”Competent” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Camera de Comert si Industrie a municipiului Bucuresti  

Perioada 1992 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor   

Disciplinele principale studiate  Tehnologii şi echipamente în industria alimentară  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Dunărea de Jos, Galati 

Perioada 1994 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a stagiului 

Disciplinele principale studiate  Competente in activitatea de cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Escola Superior de Biotechnologia, Porto, Portugalia 

Perioada 1987 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate  Tehologia cărnii și a produselor din carne (cursuri postuniversitare) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Dunărea de Jos, Galati 

Perioada 1986 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate  Comerţul Exterior pentru absolvenţii de institute de învăţământ superior  

Numele şi tipul  furnizorului de formare Ministerul Economiei si Comertului 



Perioada 1978 – 1983 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Inginer  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Operaţii unitare şi utilaj in industria alimentară, Tehnologia Laptelui, Tehnologia Cărnii, 
Microbiologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Facultatea de Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare şi Tehnică Piscicolă, Galaţi 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice 

 

 

 

 

 

 

 

Membru in asociatii profesionale si de 

cercetare 

MANAGERIALE 
La nivel national 
- Presedinte a comisiei de titularizare în învăţământul preuniversitar specialitatea 

industrie alimentară (intre anii 2004-2008) 
La nivel de Universitate/Facultate 
- Prodecan al Facultăţii Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor (Legislatura 2004-2008 si 

legislatura 2008-2012) 
- Membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 
- Membru al Senatului Universităţii Dunărea de Jos Galaţi 
- Membru in comisia didactică a Senatului Universităţii Dunărea de Jos Galaţi 
- Expert - evaluator ARACIS, număr de identificare în baza de date 828 
- Expert-cercetare reţeaua Agrifoodresearch, The European agricultural and 

food research landscape 
 
ASOCIATIA SPECIALISTILOR DIN INDUSTRIA LAPTELUI (ASIL), ASOCIATIA 
INGINERILOR DIN ROMANIA (AGIR), SOCIETATEA ROMANA DE CHIMIE (SRC), 
BALKAN ENVIRONMENTAL ASSOCIATION (BENA), ASOCIATIA SPECIALISTILOR IN 
BIOTEHNOLOGIE APLICATA (ASBA) 

 


