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INFORMA ŢII PERSONALE  
Nume şi prenume, fotografie 

Dumuta Anca  
Adresa Str. I.L. Caragiale, 11/23, Baia Mare 

Telefon 0745352835 

Fax  

E-mail codre_anca@yahoo.com 

Naţionalitate romana 

Data naşterii 08.09.1981 

 
EXPERIENŢA PR0FESIONALĂ 

 

*perioada: de la – pana la) 02.2007-prezent 

*numele şi adresa angajatorului Universitatea de Nord, str. Victor Babes 62/A, Baia Mare 

*tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

invatamant superior 

*funcţia sau postul ocupat preparator 

*principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
(*se repetă pentru fiecare loc de 
muncă sau etapă în evoluţia 
profesională; se începe cu cel mai 
recent) 

- coordonarea activitatilor de laborator,  executate de catre 
studenti; 
- asistarea la desfasurarea activitatilor de laborator la diferite 
discipline. 

  
*perioada: de la – pana la) 04.2006-02.2007 

*numele şi adresa angajatorului S.C. Neographic S.R.L., Bd. Bucuresti nr.8, Baia Mare 

*tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

prestari servicii 

*funcţia sau postul ocupat inginer 

*principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
(*se repetă pentru fiecare loc de 
muncă sau etapă în evoluţia 
profesională; se începe cu cel mai 

-realizarea diverselor servicii in domeniul de vanzari, 
specific firmei; 
 



recent) 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

*perioada (de la – până la) 10.2007-prezent 

*numele şi tipul instituţiei de înv. şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara 
Cluj-Napoca, Departamentul Master-Doctorat, Scoala 
Doctorala 

*domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Tehnologie si expertiza sanitar-veterinara-securitate 
alimentara 

*tipul calificării/diploma obţinută  

*nivelul de clasificare a formei de 
instruire/înv. (*se repetă pentru 
fiecare titlu ştiin ţific sau etapă în 
formarea şcolară, universitară, 
postuniversitară – doctorat, cursuri 
postuniversitară; se începe cu cel mai 
recent) 

postuniversitara-doctorat 

  

*perioada (de la – până la) 2005-2007 

*numele şi tipul instituţiei de înv. şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara 
Cluj-Napoca, Departamentul Master-Doctorat, Master 

*domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Tehnologia produselor de protectie 

*tipul calificării/diploma obţinută diploma de master 

*nivelul de clasificare a formei de 
instruire/înv. (*se repetă pentru 
fiecare titlu ştiin ţific sau etapă în 
formarea şcolară, universitară, 
postuniversitară – doctorat, cursuri 
postuniversitară; se începe cu cel mai 
recent) 

postuniversitara-master 

  

*perioada (de la – până la) 2000-2005 

*numele şi tipul instituţiei de înv. şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de Stiinte, 
Specializarea Ingineria Produselor Alimentare 

*domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Industrie alimentara 

*tipul calificării/diploma obţinută diploma de inginer 

*nivelul de clasificare a formei de 
instruire/înv. (*se repetă pentru 
fiecare titlu ştiin ţific sau etapă în 
formarea şcolară, universitară, 
postuniversitară – doctorat, cursuri 

universitara 



postuniversitară; se începe cu cel mai 
recent) 
  

*perioada (de la – până la) 1996-2000 

*numele şi tipul instituţiei de înv. şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Colegiul National Vasile Lucaciu, sectia Matematica-Fizica 
bilingv, intensiv engleza 

*domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

domeniul real 

*tipul calificării/diploma obţinută diploma de bacalaureat 

*nivelul de clasificare a formei de 
instruire/înv. (*se repetă pentru 
fiecare titlu ştiin ţific sau etapă în 
formarea şcolară, universitară, 
postuniversitară – doctorat, cursuri 
postuniversitară; se începe cu cel mai 
recent) 

invatamant liceal 

  

APTITUDINI ŞI COMPETEN ŢE 
PERSONALE 
DOBÂNDITE ÎN CURSUL VIE ŢII 
ŞI CARIEREI DAR CARE NU 
SUNT RECUNOSCUTE 
NEAPĂRAT PRINTR-UN 
CERTIFICAT SAU O DIPLOM Ă 

 

LIMBA MATERN Ă romana 
LIMBI STR ĂINE CUNOSCUTE engleza 

*abilitatea de a citi citit 
*abilitatea de scrie scris 

*abilitatea de a vorbi vorbit 
LIMBI STR ĂINE CUNOSCUTE germana 

Abilitatea de a citi citit 
Abilitatea de a scrie  
Abilitatea de a vorbi vorbit 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
ARTISTICE: MUZICA, DESEN 
PICTURĂ, LITERATUR Ă ETC. 

abilitati pentru desen 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
SOCIALE 

(locuiţi şi munciţi cu alte persoane,  
într-un mediu multicultural, ocupaţi o 
poziţie în care comunicarea este 
importantă sau desfăşuraţi a activitate 
în care munca de echipă este esenţială 
(de ex.: cultura, sport, etc.) 

bune aptitudini de comunicare 
spirit de echipa 

integritate si respect pentru ceilalti 
 
 



APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE 

(de ex. coordonaţi sau conduceţi 
activitatea altor persoane, proiecte şi 
gestionaţi bugete, la locul de muncă, 
în acţiuni voluntare – în domenii 
culturale sau sportive – sau la 
domiciliu) 

Bune competente organizatorice, dobandite in urma 
organizarii si supravegherii unor promotii publicitare, 
realizate in timpul liber in perioada facultatii. 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
TEHNICE 

(utilizare calculator, anumite tipuri de 
echipamente, maşini, etc.) 

CUNOSTINTE IN UTILIZAREA CALCULATORULUI 
(WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER, POWER 
POINT) 

PERMIS DE CONDUCERE PERMIS CATEGORIE B 
ALTE APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 
Competenţe care nu au mai fost 
menţionate anterior 

 

 
COMPLETARE 

 
 

DOMENII DE INTERES Industrie alimentara 
RECUNOAŞ 
TERE 

 

 
LISTA LUCR ĂRILOR 
PUBLICATE (perioada 2008-2005) 

Microwaves effects on microorganisms existing in cow 
milk, Anca Dumuta, O. Rotaru, L. Giurgiulescu, F. Boltea, 
Liliana Crisan, Bulletin USAMV, Agriculture 65 (2)/2008 

GRANTURI – PROGRAME (2008-
2003 

Grantul-Monitorizarea actiunii microbiotei solului in vederea 
utilizarii ei in reabilitarea ecologica a iazurilor de 

decantare  
 

PARTICIP ĂRI LA CONFERIN ŢE 
(2008-2003 – cele mai importante 

ENSFI 2007 

MEMBRU AL UNOR SOCIET ĂŢI, 
ATRIBU ŢII 

membru in Societatea de Chimie 

CITĂRI  
 


