
  
 

 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

Informaţii personale 

Nume / Prenume Docan Angelica Ionelia 

Adresă(e) Str. Cluj 11, Bl. D5A, Ap. 38, Cod 800240, Galaţi  

Telefonon + 40336 130 277   

E-mail(uri) angelica.docan@ugal.ro,  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 18.03.1972 

Sex feminin 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Universitatea „Dunarea de Jos” Galati 
Facultatea Stiinta si Ingineria Alimentelor 
Departamentul Acvacultura, Stiinta Mediului si Cadastru 

Experienţa profesională  

Perioada 28.09. 2015 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ihtiopatologie, Hidrologie, Reconstructie ecologica 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Str. Domnească nr. 47 
Departamentul de Acvacultura, Ştiinţa Mediului si Cadastru 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic şi cercetare 
 

Perioada 2009 – sept. 2015 

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ihtiopatologie. Hidrologie, Fiziologia organismelor acvatice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Str. Domnească nr. 47 
Departamentul de Acvacultura, Ştiinţa Mediului si Cadastru 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic şi cercetare 

  

Perioada 2007 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat Asistent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ihtiopatologie. Hidrologie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Str. Domnească nr. 47 
Departamentul de Acvacultura, Ştiinţa Mediului si Cadastru 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic şi cercetare 

  

Perioada 2000 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Inginer cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare contractuală şi departamentală 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Str. Domnească nr. 47 
Departamentul de Acvacultura, Ştiinţa Mediului si Cadastru 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

Educaţie şi formare  

Perioada 2009 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută Studii masterale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Managementul calității mediului, Audit de mediu, Monitoringul sistemelor ecologice, Strategii 
educaţionale în domeniul mediului, Tratamentul apelor uzate  

mailto:angelica.docan@ugal.ro


Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi,  Facultatea de Ştiinţe 
Monitorizarea şi Managementul Mediului 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Masterat 

Perioada 2002 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută Studii Doctorale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei „Cercetări privind influenţa factorilor ecotehnologici din sistemele recirculante de 
acvacultura industrială asupra fiziologiei şi stării de sănătate a biomasei de cultură” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Titlul de doctor 

Perioada 2007 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Program de formare iniţiala a cadrelor didactice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fundamentele pedagogiei  
Didactica specialităţii, Psihologia educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 
Departamentul de pregătire a personalului didactic 

Perioada August  2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Curs de statistica SPSS 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Traning IT ROMSYM Bucureşti 

Perioada Aprilie  2006 

Calificarea / diploma obţinută Curs de instruire profesională: 
” Metode de prelevare a eşantioanelor, prelucrarea probelor, analiza si interpretarea datelor si 
rezultatelor, statistica pescărească” 
„ Metode de evaluare a stocurilor de peşti”, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Naţional Cercetare Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanţa 

Perioada Iunie  2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de instruire profesională „Izolarea şi identificarea germenilor bacterieni la peşti” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti 
Laboratorul de Sănătate Animale Acvatice 

Perioada Noiembrie 2018 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Strategii didactice inovative 
motivaționale de predare/învățare/evaluare  

Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Mentorat educațional în mediul 
academic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi 
Departamentul de pregatire a personalului didactic 

Perioada 1996 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Masterat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biotehnologii acvatice, Ecofiziologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii masterale 

Perioada 1991 - 1996 

Calificarea / diploma obţinută Inginer  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologii acvacole, ihtiopatologie, ihtiologie, amenajari in acvacultura 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de licenta 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale spirit de echipă şi capacitate bună de comunicare, obţinute ca urmare a experienţei acumulate în 
proiectele de cercetare, participare la conferinte stiintifice nationale și internaționale de specialitate si 
obtinerea a numeroase premii la sectiunea de acvacultura. 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Experienţă în logistica şi managementul finaciar al proiectelor de cercetare 
Director a  2 proiecte cercetare. 
Membru in echipa de cercetare a 2 proiecte internationale și 25 proiecte nationale 
Membru in colectivul de autori al Brevetului de invenție RO 128689A2/30.08.2013- ””Procedeu de 
biosecurizare a sistemelor recirculante de acvacultură intensivă prin stimularea răspunsului imun la 
peşti prin utilizarea probioticelor ”   

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Bună utilizare a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™); 
Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe ™) 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare Membru al asociaţiilor profesionale 
European Association of Fish Pathologists 
Societatea de Acvacultura din România (SAR) 
 Societatea Romana de Ihtiologie 
Societatea de Ecologie din Romania 

 
 
Data: 15.05.2020          Semnatura 

                                                               

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

