
CURRICULUM VITAE 

 

1. Numele şi prenumele: Dodon Adelina 

 

2. Gradul ştiinţific şi titlul ştiinţific / ştiinţifico-didactic (data obţinerii acestora): 

 dr.în tehnică din 20.12. 2007; 

 conferenţiar universitar din 06.10.2010 

3. Studii superioare: Universitatea Tehnica a Moldovei, 1995, profilul Tehnologia industriei 

alimentare, specializarea Tehnologia panificaţiei, produselor zaharoase şi făinoase. 

4. Educaţie: 

Instituţia Perioada Calificare, grade sau diplome obţinute 
Şcoala medie nr.2 din or.Sîngerei 1979 -1989 Medaliat de argint, atestat de absolvire 

a şcolii medii, AC nr.009145 
Universitatea Tehnica a Moldovei 1990-1995 Inginer-tehnolog,diploma de studii 

superioare, AL nr. 004709 
Universitatea Tehnica a Moldovei   1999-2000 Magistru în  Tehnologia panificaţiei, 

diploma AM nr.000994 
Universitatea Tehnica a Moldovei   2000-2004 Doctor în tehnică, diploma DR nr.0677 

 

5.Experienţă profesională, stagii : 

 

Nr. 

crt. 

Instituţia  Funcţia Perioada Realizările obţinute 

1. Universitatea Tehnica a Moldovei 

 
Lector stagier 1995-1998 Preparator la disciplinile: 

Bazele seminologiei, 

Uscarea cerealelor, Operatii 

Unitare în IA. 

2. Universitatea Tehnica a Moldovei 

 
Lector stagier 1995-1996 Stagii de reciclare în 

domeniul psiho-pedagogiei 

2. Universitatea Tehnica a Moldovei 

 
Lector asistent 1998-2000 Asistent la disciplina 

Operaţii Unitatare în 

Industria Alimentară 

3. Universitatea Tehnica a Moldovei 

 
Lector superior 2000-2009 Titular al disciplinilor: 

Uscarea cerealelor, 

Tehnologii şi domenii de 

prelucrare a cerealelor, 

Analize senzoriale şi fizico-

chimice a alimentelor, 

Fenomene de transfer 

4 Universitatea Tehnica a Moldovei Conferenţiar  

 

2010 Titular al disciplinilor: 

Fenomene de tansfer in IA 

   5 Universitatea “Lucian Blaga” din 

Sibiu 
Conferenţiar  2008 Stagii de reciclare 

profesională 

   6 Universitatea Tehnica a Moldovei, 

Centrul de reciclare profesională 
Conferenţiar  2012-2013 Stagii de reciclare în 

domeniul psiho-pedagogiei 

 

6.Domeniul de activitate ştiinţifică: (cu indicarea specialităţii (lor) înguste): 

 cercetare ştiinţifică concretizată în realizarea unor programe de cercetare 

finalizate; 

 îndrumarea ştiinţifică a lusrărilor de licenţă şi master (studenţi,masterandzi) în 

elaborarea lucrărilor de cercetare şi a proiectelor de diplomă la specializarile 

Tehnologia păstrării şi prelucrării cerealelor, Tehnologia panificaţiei şi Ingineria 

alimentelor; 

 recenzii ştiinţifice la revista “Ştiinţe agricole”. 



 

7. Participarea la proiecte, granturi de cercetare sau transfer tehnologic: 

În cei 17 ani de muncă în învăţământul superior, am contribuit la dezvoltarea cercetării în 

domeniu, în principal, prin contracte de cercetare, la 1 având funcţia de cercetător ştiinţific 

superior,  iar la 3 proiecte am ocupat poziţia de membru în echipa de cercetare.   

 

 proiect instituţional nr. 248 b/s Perfectarea procesului de deshidratare a fructelor şi 

legumelor prin metode electrofizice;  

 proiectul de Guvern 4-025P şi (5/1-19 ) Tehnologii Industriale de Deshidratare a 

Materialelor cu utilizarea Câmpurilor Electrofizice; 

 proiect de Stat 06.407.03.01P  Programul  de Stat -  Elaborarea operaţiilor tehnologice 

avansate finale (separare şi prelucrare termică) în schema tehnologică de prelucrare a 

nucilor, Direcţia strategică   Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea 

alimentară.    

 proiect institituţional 06. 407. 041A – Procedee de uscare prin metode electrofizice a 

crupelor de soriz utilizate la fabricarea concentratelor alimentare. Direcţia strategică   

Biotehnologii     agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară, coordonator 

ştiinţific superior.   

 proiect institituţional 06. 317. 041A – Perfecţionarea complexă a proceselor mecanice şi 

hidrotermice în tehnologia de  producere a concentratelor alimentare din cereale, 

Direcţia strategică   Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea 

alimentară.    

 

9. Date statistice privind numărul total de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice 

publicate: 

- 16 articole de sinteză , 

- 42 articole, 

- 32 materiale ale comunicărilor ştiinţifice, 

- 3 brevete de invenţii, 

- 3 lucrări metodice . 

10. Cunoaşterea calculatorului: Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel 2003; 

utilizarea activa a internetului. 

11. Limbi cunoscute (cu indicarea gradului de cunoaştere): 

Limba Citit Vorbit Scris 

Rusa  bine bine bine 

Franceza  mediu mediu mediu 

Engleza  începător începător începător 

 

13. Alte abilităţi profesionale: 

 Memru al Comisiei Superioare de licenţă la specialitatea Tehnologia Păstrării şi 

Prelucrării Cerealelor; 

 Memrul Senatului universităţii din partea doctoranzilor, în an. 2001-2004; 

 Membru de Onoare a Asociaţiei de Morărit şi Panificaşie din Romînia; 

 

14. Data naşterii:19.07.1972 

15. Cetăţenia: Republica Moldova,romînă 

 

 


