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Informaţii personale  

Nume / Prenume FILIMON MARIOARA NICOLETA  
Adresă(e) CETĂȚII, NR. 38, AP. 24, 300335 Timișoara, România   

Telefon(oane) 0256 592643 Mobil: 0744477087 

Fax(uri) 0256 593620 

E-mail(uri) marioara.filimon@e-uvt.ro, nicoleta_filimon@yahoo.com,  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 11.04.1977 

Sex F 

Locul de muncă vizat    

Experienţa profesională  

Perioada 2015- prezent 
Funcţia sau postul ocupat Conferențiar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predau curs la disciplinele Microbiologie generală, Microbiologia solului, Genetică judiciară și 
microbiologie, 
Preadu curs și coordonez activități practice la disciplinele Fiziologie animală generală, 
Funcții de nutriție la animale și om, Microbiologie medicală, Citologie și culturi de celule, 
Genetică umană, Hematologie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea Chimie Biologie Geografie, Departamentul 
Biologie-Chimie, Str. Pestalozzi 16, 300115 Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 
 

Perioada 2008-2015  
Funcţia sau postul ocupat Lector  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Preadu curs și coordonez activități practice la disciplinele Microbiologie generală, 
Microbiologia solului, Ecofiziologie animală și umană, 
Coordonez activități practice la disciplinele Funcții de nutrțtie la animale și om, Funcțiii de 
relație la animale și om 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea Chimie Biologie Geografie, Departamentul 
Biologie-Chimie, Str. Pestalozzi 16, 300115 Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 
 

Perioada 2006- 2008  
Funcţia sau postul ocupat Asistent 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonez activități practice la disciplinele Funcții de nutrțtie la animale și om, Funcții de 
relație la animale și om, Microbiologie generală, Microbiologia solului, Ecofiziologie animală 
și umană,  



Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea Chimie Biologie Geografie, Str. Pestalozzi 16, 
300115 Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 
 

Perioada 2004 -  2006  
Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonez activitati practice la disciplinele Functii de nutritie la animale si om, Functii de 
relatie la animale si om, Microbiologie genarală, Microbiologia solului,  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea Chimie Biologie Geografie, Str. Pestalozzi 16, 
300115 Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 
 

Perioada 2000 – 2004 
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de biologie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Am predat disciplina de biologie la clasele gimnaziale și liceale 

Numele şi adresa angajatorului Grup Școlar Industrial  Mihai Viteazul Ineu, jud. Arad, Localitatea Ineu  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ preuniversitar 
 

Educaţie şi formare  

Perioada 2010-2015 

Calificarea / diploma obţinută Inginer  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Zootehnie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, Facultatea de 
Zootehnie și Biotehnologii,  

Perioada 2000-2007 
Calificarea / diploma obţinută  Doctor în Biologie, Calificativ Foarte bine 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Microbiologia – Studii Bacteriologice Si Enzimatice Asupra Apei Si Sedimentului Raului Crisul 
Alb, coordonator siintific prof. Univ. Dr. Dragan-Bularda Mihai 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca 

Perioada 2007 – 2009 
Calificarea / diploma obţinută Master în Biologie dezvoltării și influența factorilor de mediu asupra dezvoltării 

microorganismelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, 
Departamentul Biologie 

Perioada 1996 – 2000 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licență în Biologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biologice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, specializarea 
Biologie 

Proiecte de cercetare  



Director de proiect - ”Studiul asupra poluării apei din canalul Bega – Variații în cadrul populațiilor de 
microorganisme care intervin în biodegradarea unor poluanți”, SC 2006-7275, contract de 
cercetare cu Primăria Municipiului Timişoara, 2006, responsabil de proiect, sursa de finanțare 
Primăria Municipiului Timişoara.  
- ”Studiu de poluare bacteriologică și chimică”, Contract de cercetare științifică nr. 
16614/30.07. 2012, cu firma SC MReal Estate Romania SRL, director de proiect, sursa de 
finanțare SC MReal Estate Romania SRL.  
- „Metabolization of difenoconazole by crop plants and fungi communities from soil” 
Contract de cercetare stiintifica CNCSIS - Numarul de contract pentru proiectul PD, este 
38/29.04.2013, nr. de inregistrare UEFISCDI este 449/29.04.2013, director de proiect, sursa de 
finanțare Ministerul Educației și Cercetării CNCSIS- UEFISCDI. 
 

Membru în echipă - Proiectul cu Serbia are codul 464, ”Cross-border network for advanced training research 
in environmental protection”, acronym RoS-NET, proiect din Programul IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România-Republica Serbia, 2011-2012, Membră în echipa de cercetare -
Biolog.  
- „Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi 
facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii” proiectului POSDRU 161/2.2/G/133468, 
Expert pe termen lung. 
- „Studiu privind calitatea factorilor de mediu în comuna Zăvoi (intravilan si extravilan), al 
cărei teritoriu administrativ are partial inclus situl ROSCI0126 Munții Țarcu şi situl 
ROSCI0217 Retezat suprapus cu aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0084 
Munţii Retezat, ca prim pas înspre planificarea unei dezvoltări susținute a comunei, care 
să integreze pe lângă aspectele economice și sociale și aspectele privind protecția 
mediului”, Expert Biolog. 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  E mediu E Mediu E mediu E Mediu E mediu 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Sunt tenace, sociabilă, comunicativă, riguroasă. Particip la activitățile multor grupuri de 
cercetare.  



Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am compenete manageriale, am condus și conduc activități de cercetare în cadrul 
proiectelor de cercetare și de dezvoltare a resurselor umane. Am participat la organizarea de 
evenimente științifice și culturale.  
Ca activități: 
- 6 lucrări metodico-ştiinţifice coordonate pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământ 
finalizate între anii 2012-2015, 
-  88 lucrări de licenţă coordonate, susţinute între anii 2006-2017, 
- 30 disertaţii coordonate, susţinute între anii 2010- 2017, 
- membru în comitetul editorial al revistei Annals of West University, ser. Biology, 2015, 
- membru în Consiliul departamentului Biologie-Chimie, 2012-2017, 
- membru în Consiliul Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie, 2012-2017, 
- membru în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din Facultatea de Chimie, Biologie 
şi Geografie, 2009-2010, 
- membru în Comisia de Echivalare a actelor de studii, 2016-2017, 
- membru în Comisia de Etica a Facultatii CBG, 2016-2017, 
- membru în Senatul Universității de Vest Timișoara, 2016-2017, 
- membru în comisia de elaborare orar (2005-2012), 
- membru în comisia de înscriere (2005-2014, 2016), 
- membru în comisia de elaborare regulamente (2009-2012, 2016), 
- secretar al comisiilor de licenţă în cadrul Departamentului de Biologie (2007-2011), 
- președinte și membru al comisiilor de licenţă în cadrul Departamentului de Biologie-Chimie 
(2011-2017), 
- președinte în 11 comisii pentru acordarea gradului didactic I,  
- membru al Comisiilor de examen pentru acordarea gradului didactic II 2012, 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizez calculatorul pentru editare materiale, desene, grafica, internet.  

Cursuri de formare  - curs postuniversitar ”Culturi celulare aplicații în practica medicală”, Universitatea de Medicină 
și Farmacie Victor Babes Timișoara, Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul 
sanitar din Romania, 2011,  
- participare Workshop - ECOLOGICAL KNOWLEDGE RULES - Establishing priorities for the 
measures to rehabilitate Heavily Modified Water Bodies, through cost-efficiency analysis, in 
order to reach the environmental objectives required by the EUWater, Framework Directive 
2000/60/EC, Timisoara Banat Water Directorate, National Administration Apele Române, 
Romanian Ministry of Environment & Water Management. 

Premii  - Mențiune la International Scientific Symposium Bioengineering of Animal Resources, Banat 
University of Agricultural Science and Veterinary Medicine Timisoara, 24-25 May, Timișoara 
Romania 

Permis(e) de conducere Sunt posesoare a carnetului de conducere categoria B din 1995.   

  

Anexe  Anexa 1. Lista de lucrări și Participări la conferințe naționale și internaționale 
 
 
 
 
 
 

Timișoara  
21.01.2018        

Conf. univ. Dr.  Filimon Marioara Nicoleta 


