
 

 

                                 CURRICULUM VITAE                                 

 

Naţionalitatea Română 

 

Data şi locul naşterii 02.11.1979, Suceava 

Starea civilă Căsătorită 

 

STUDII PREUNIVERSITARE 
 

• Perioada 1994 - 1998 

• Instituţia de învăţământ Liceul Ştefan cel Mare Suceava 

• Profilul Matematică - Fizică 

• Diploma obţinuţă la absolvire Diplomă de Bacalaureat 

 

STUDII UNIVERSITARE 
 

• Perioada 1998 – 2003 

• Instituţia de învăţământ Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 

• Profilul Tehnologia produselor alimentare 

• Specializarea Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare 

• Titlul obţinut la absolvire Inginer diplomat 

 
 

STUDII POSTUNIVERSITARE 
 

• Perioada 2005 

• Instituţia de învăţământ Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava – Facultatea de Inginerie Alimentară 

• Specializarea Siguranţa producţiei alimentare 

• Titlul obţinut la absolvire Certificat de absolvire 

 

• Perioada 2007-2008 

• Instituţia de învăţământ Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 

• Specializarea Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

• Titlul obţinut la absolvire Certificat de absolvire 

 
 

DOCTORAT 
 

• Instituţia de învăţământ coordonatoare Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi  

• Domeniul de doctorat Inginerie industrială 

• Titlul tezei de doctorat Modificarea proprietăţilor reologice ale aluatului în timpul procesului tehnologic şi influenţa 
asupra calităţii pâinii 

• Anul susţinerii tezei 2009 

• Titlul obţinut la absolvire Diplomă de Doctor 
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 Nume CODINĂ Georgiana Gabriela 

 
Adresă Str. Petru Rareş, nr. 22, bl. 3, sc. B, ap. 3, cod. 720242, Suceava 

 

 Telefon Fix: +40 230.216.714; Mobil: +40 745 460 727 

 Fax  

 E-mail codina@fia.usv.ro; codinageorgiana@yahoo.com  
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CONDUCERE DE DOCTORAT 
   Afiliere  Scoala Doctorala de Stiinte Aplicate si Ingineresti, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava 

• Domeniul conducerii de doctorat Ingineria produselor alimentare 

• Titlul tezei de abilitare Cercetări avansate privind dezvoltarea proceselor biotehnologice și îmbunătățirea calității 
produselor în industria alimentară 

• Anul susţinerii tezei de abilitare 2017 

• Titlul obţinut la absolvire Atestat de abilitare 

 
ALTE STUDII / STAGII DE PREGĂTIRE 
 

• Perioada 2011 

• Instituţia  Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

• Denumirea programului de studii Formare profesională – Studii superioare 

• Calificarea obţinută Formator 

 

• Perioada 2003 

• Instituţia  Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

• Denumirea programului de studii Operator calculator electronic şi reţele 

• Calificarea obţinută Certificat de absolvire 

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ 
 

• Perioada 2003-2005 

• Locul de muncă S.C. MOPAN S.A. Suceava 

• Domeniul de activitate Morărit - panificaţie 

• Funcţia  Inginer producţie, Şef fabrică biscuiţi-napolitane 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea procesului tehnologic, Implementare sisteme calitate, Elaborare de noi 
produse 

• Domenii de competenţă Industrie alimentară 

 

• Perioada 2016-2020 

• Locul de muncă Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava – Facultatea de Inginerie Alimentară 

• Domeniul de activitate Conducere 

• Funcţia  Prodecan 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activitate managerială 

 
 
 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

• Perioada 2005 - 2008 

• Locul de muncă Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava – Facultatea de Inginerie Alimentară 

• Gradul didactic Asistent universitar 

• Principalele 
activităţi şi 
responsabilităţi 

• cursuri susţinute: Tehnologii generale în industria alimentară 

• seminarii şi laboratoare: Biochimia produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, 
Tehnologia produselor fermentative, Preparate enzimatice şi culturi starter, 
Tehnologii generale în industria alimentară. 

 

• Perioada 2008 - 2012 

• Locul de muncă Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava – Facultatea de Inginerie Alimentară 

• Gradul didactic Şef de lucrări  

• Principalele 
activităţi şi 
responsabilităţi 

• cursuri susţinute: Tehnologii generale în industria alimentară, Analiza senzorială, Tehnologia berii 
şi a vinului, Controlul calităţii materiilor prime 

• seminarii şi laboratoare: Biochimia produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Sisteme 
de asigurare a calităţii, Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice, Tehnologii 
generale în industria alimentară, Controlul calităţii materiilor prime, Analiză 
senzorială 

 



 

 

• Perioada 2012 - 2019 

• Locul de muncă Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava – Facultatea de Inginerie Alimentară 

• Gradul didactic Conferenţiar universitar 

• Principalele 
activităţi şi 
responsabilităţi 

• cursuri susţinute: Tehnologii generale în industria alimentară, Analiză senzorială, Tehnologia berii 
şi a vinului, Tehnologii moderne de prelucrare a produselor de origine vegetală 

• seminarii şi laboratoare: Tehnologii generale în industria alimentară, Analiză senzorială, Tehnologii 
moderne de prelucrare a produselor de origine vegetală, Metode moderne de 
control microbiologic 

 

• Perioada 2019 - prezent 

• Locul de muncă Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava – Facultatea de Inginerie Alimentară 

• Gradul didactic Profesor universitar 

• Principalele 
activităţi şi 
responsabilităţi 

• cursuri susţinute: Tehnologii generale în industria alimentară, Analiză senzorială, Tehnologia 
malțului și a berii, Procese moderne în tehnologii alimentare 

• seminarii şi laboratoare: Tehnologii generale în industria alimentară, Analiză senzorială, Procese 
moderne în tehnologii alimentare, Metode moderne de control microbiologic 

 

 
 
 
ACTIVITATEA  ŞTIINŢIFICĂ 

Proiecte de cercetare - dezvoltare coordonate 

 2007-2008 - Contract CNCSIS, PN II - RU - TD (cod TD-264)  cu titlul  Modificarea proprietăţilor reologice ale aluatului în timpul procesului 
tehnologic şi influenţa asupra calităţii pâinii, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Industrie Alimentară, Acvacultură şi 
pescuit, valoare 10000 lei. Proiectul a constituit un suport în finalizarea tezei de doctorat.  

 2015-2017 – Contract PNII-RU-TE-2014-4-0214 Îmbunătățirea caracteristicilor reologice, biochimice și tehnologice în obținerea pâinii prin 
utilizarea de diferite făinuri compozite, finanțat de către UEFISCDI, valoare 548550 lei 
Informații disponibile online (sursa finanțării, rezultate obținute): http://www.fia.usv.ro/mixtflour/ 

 2016-2018 – Contract PN-III-P2-2.1-BG-2016-0079 Cercetări privind utilizarea de inulină și minerale în panificație. Aspecte tehnologice, 
finanțat de către UEFISCDI, valoare 459754 lei  
Informații disponibile online (sursa finanțării, rezultate obținute): http://www.fia.usv.ro/fibermineralbread/ 

 2020-2022 – Contract PN-III-P1-1.1-TE-2019-0892 Cercetări privind îmbunătățirea calității pâinii prin utilizarea făinurilor din leguminoase 
germinate finanțat de către UEFISCDI: https://fia.usv.ro/cercetare/le-germbread/ 
 

 
Activitate editorială (cateva exemple) 

 Membru în comitetul editorial al revistei - Food Research International - factor de impact 3.520 (https://www.journals.elsevier.com/food-
research-international/editorial-board 

 Membru în comitetul editorial al revistei – Journal of Food Research ( http://ccsenet.org/journal/index.php/jfr/about/editorialTeam) – Canada 

 Membru în comitetul editorial al revistei – Journal of Food Studies (http://www.macrothink.org/journal/index.php/jfs/about/editorialTeam) – S.U.A. 
 Membru în comitetul editorial al revistei Food and Environment Safety 

(http://www.fia.usv.ro/fiajournal/index.php/FENS/pages/view/board) – România 
 Editor la un număr special Recent Advances in Cereals, Legumes and Oilseeds Grain Products Rheology and Quality în cadrul revistei Applied 

Sciences-Basel, factor de impact, 2,679 (Q2) 
https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/Cereals_Legume 

 Editor la un număr special Unconventional raw materials for food products în cadrul revistei Applied Sciences-Basel, factor de impact, 2,679 (Q2) 
https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/unconventional_raw_materials 
Editor la un număr special Selected Papers from the 8th International Conference of Biotechnologies, Present and Perspectives în cadrul revistei 
Applied Sciences-Basel, factor de impact, 2,679 (Q2) 
https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/8th_Conference_Biotechnologies 

 Recenzor Journal of Cereal Science (ISI) 

 Recenzor Molecules (ISI) 

 Recenzor Agronomy (ISI) 

 Recenzor Antioxidants (ISI) 

 Recenzor Agriculture (ISI) 

 Recenzor Food and bioprocess technology (ISI) 
 Recenzor LWT-Food Science and Technology (ISI) 

 Recenzor Cyta – Journal of Food (ISI) 

 Recenzor International of Food Science and Tehnology (ISI) 

 Recenzor Journal of Culinary Science and Tehnology (ISI) 

 Receznor International Journal of Food properties (ISI) 

 Recenzor Journal of the Science of Food and Agriculture (ISI) 

 Recenzor Food Chemistry (ISI) 

 Journal of Journal of Food Process Engineering (ISI) 

 Receznor Journal of Stored Products Research (ISI) 

 Receznor Helyon (ISI) 

 Recenzor Journal of  Agricultural Science  and Technology (ISI) 

http://www.fia.usv.ro/mixtflour/
http://www.fia.usv.ro/fibermineralbread/
https://fia.usv.ro/cercetare/le-germbread/
https://www.journals.elsevier.com/food-research-international/editorial-board
https://www.journals.elsevier.com/food-research-international/editorial-board
http://ccsenet.org/journal/index.php/jfr/about/editorialTeam
http://www.macrothink.org/journal/index.php/jfs/about/editorialTeam
http://www.fia.usv.ro/fiajournal/index.php/FENS/pages/view/board
https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/Cereals_Legume
https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/unconventional_raw_materials


 

 

 Recenzor Journal of Food quality (ISI)  

 Recenzor Annals of Agricultural Science (ISI) 
 Recenzor African Journal of Microbiology Research (ISI)  

 Recenzor Food Research International (ISI) 

 Recenzor Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Food Science and tehnology – Romania 

 Receznor Annals of the University Dunăre de Jos Galați-Food Tehnology - România 

 Recenzor Food and Environment Safety (BDI) – Romania 

 Recenzor African Journal of Plant Science (BDI) 

 Recenzor International Research Journal of Agricultural Science and Soil Science (BDI) 

 Recenzor African Journal of Food Science and Technology (BDI) 
 

Afiliere naţională şi internaţională la organizaţii de profil  
 Asociaţia Specialiştilor din Industria Alimentară – Invăţământ, Cercetare       

 Asociaţia Specialiştilor din Industria de Morărit şi Panificaţie 

 Asociația Alimentarius 
  

Rezultatele activităţii de cercetare  
 54 lucrări în reviste indexate/cotate ISI, 43 cu factor de impact ISI (ca autor pincipal 38) din care 25 în Q1/Q2 

 3 brevete de invenţii primite, 34 brevete de invenții în curs de evaluare 

 71 de lucrări în reviste BDI 

 3 cărţi publicate în ţară 

 13 premii acordate de UEFISCDI pentru articolele publicate (zona Q1 sau Q2) 

 11 premii (medalii, premii speciale) la diferite saloane de inventica pentru brevetele/cereri de brevete depuse 

 2 premii acordate pentru cele mai bune lucrări prezentate în cadrul conferinței internaționale 3rd International Conference on Food 
Properties (ICFP 2018), 22-24 ianuarie, Sharjah, Emiratele Arabe Unite 

 
 

    Data: 09.10.2021                                                                                                         Semnătură 
                                                                                      Prof. univ. dr. ing. habil. Georgiana Gabriela CODINĂ 

       


