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INFORMAŢII PERSONALE  

Nume / Prenume Ianovici, Nicoleta  

Adresă(e) Emil Zola 110, Timisoara, Romania   

Telefon(oane)  0722670827 

E-mail(uri) nicoleta.ianovici@e-uvt.ro 

Naţionalitate(-tăţi) romana 

Data naşterii 09.05.1972 

Sex F 

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

Perioada 2000 -  in prezent  

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar, asistent universitar, lector universitar, conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri și activități practice la disciplinele Morfogeneza la embriofite; Citohistologie vegetală; Morfologia 
şi anatomia plantelor; Botanică generală; Embriologie vegetală; Biologie vegetală şi animală; Fiziologia 
plantelor; Practică de teren; Didactica Biologiei; Practică pedagogică. 

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

Perioada 1996-2000 

Funcţia sau postul ocupat cadru didactic titular 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul “C.D.Loga”, Timişoara 

Perioada 1990 -  1996 

Funcţia sau postul ocupat asistent medical 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean nr. 1, secţia Radiologie, Timişoara 
 

FUNCTII ADMINISTRATIVE 
Perioada

 
2016 - prezent 

Ocupația sau poziția deținută prodecan al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie Universitatea de Vest Timisoara 

Perioada 2008 - 2016 

Ocupația sau poziția deținută membru în Consiliul Profesoral al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest 
Timisoara 

Perioada 2013-2016 

Ocupația sau poziția deținută responsabil al programului de licenta BIOCHIMIE 

Perioada 2016-2018 

Ocupația sau poziția deținută responsabil al programului de master BIOLOGIA DEZVOLTARII 

Perioada 2012-2016 

Ocupația sau poziția deținută presedinte al Comisiei pentru managementul calităţii din Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie  
 

EDUCAŢIE SI FORMARE  

Perioada 2017 

Calificarea / diploma obţinută • Atestat de abilitare in domeniul de sludii universitare de doctorat BIOLOGIE, teza de abilitare cu titlul 
“Metode de monitorizare a plantelor pentru evaluarea calității habitatului urban” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ • Universitatea București 

Perioada 2001-2009 
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Calificarea / diploma obţinută • Doctor in biologie, teza de doctorat cu titlul “Morphoanatomical researches on Plantago species 
from Romania”, conducător ştiinţific prof. dr. Marin Andrei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ • Universitatea București 

Perioada 2007-2009 

Calificarea / diploma obţinută • Master în Biologia și genetica dezvoltării, dizertaţie cu titlul "Cercetări aeropalinologice şi 
aeromicologice prin monitorizarea volumetrică a bioparticulelor aeropurtate din vestul 
României", coordonator conf. dr. Aurel Faur 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ • Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea Chimie, Biologie, Geografie 

Perioada 1996-1997 

Calificarea / diploma obţinută • Master în Biotehnologii şi Inginerie Genetică, dizertaţie cu titlul "Cartarea genelor a Amy, Cxp, Nor 
la populaţia locală de secară Ullma", coordonator prof. dr. Gallia Butnaru   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ • Facultatea de Horticultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 
Timişoara 

Perioada 1991-1996 

Calificarea / diploma obţinută • Licenta in biologie, lucrare de licenţă cu titlul "Studiul efectului citogenetic al iradierii la nivelul 
celulelor măduvei osoase de şobolan", coordonator lector dr. Ioachim Căpălnăşan 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ • Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea Chimie, Biologie, Geografie 
 

MEMBRU ÎN COMITETE 
EDITORIALE/ŞTIINTIFICE ALE UNOR 

REVISTE ȘTIINȚIFICE 
 

• editor-in-chief al revistei ANNALS OF WEST UNIVERSITY OF TIMIŞOARA, SERIES OF BIOLOGY 
(2010-2018) 

• NewFrontChem, ISSN2393-2171 
• Current Trends in Natural Sciences, ISSN 2284-9521 
• Romanian Journal of Meteorology, ISSN 2284-6220 
• Annals of West University, ser. Biology, vol. III - VII, XI – XII 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 

Limba(i) maternă(e) romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleza  

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 sociabila, comunicativa. Particip la activitatile multor grupuri de cercetare.  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Am condus si conduc activitati de cercetare in cadrul proiectelor de cercetare. Am participat la 
organizarea de evenimente stiintifice si culturale.  

Competenţe şi aptitudini tehnice Dovedesc aptitudini tehnice medii.  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

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

INFORMAŢII SUPLIMENTARE � LUCRĂRI  ŞTIINŢIFICE în reviste  ISI  - 13 
� CĂRŢI ŞI MANUALE UNIVERSITARE PUBLICATE - 14 
� CAPITOLE DE CĂRŢI  PUBLICATE- 6 
� LUCRĂRI  ŞTIINŢIFICE  în  reviste indexate  BDI - 65 
� LUCRĂRI  PUBLICATE IN ALTE REVISTE DE SPECIALITATE - 27 
� LUCRĂRI  PUBLICATE IN REZUMAT- 15 
� ALTE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE COMUNICATE- 17 
� CITĂRI - revista care citează este ISI/ cărți editate în străinătate – 66 
� CITĂRI - altele decât cele ISI/ cărți editate în România – 181  
� 26 lucrări metodico – ştiinţifice coordonate pentru obţinerea gradului didactic I în 

învăţământ  finalizate între anii 2007-2016 
� 67 lucrări de licenţă coordonate, susţinute între anii 2003-2016 
� 11 disertaţii coordonate, susţinute între anii 2011- 2016 
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 � Contracte de c ercetare (director de proiect, membru echipa de cercetare) – 14 
• Member of Management Committee, „Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in 

Europe” (SMARTER) Cost Action FA1203, 2012-2016 
• Colaborator “Assessing and controlling the spread and the effects of common ragweed in 

Europe”, ENV.B.2./ETU/2010/0037, finanţat de European Commission, Directorate General 
Environment, partener România - SC NATUREPARTNER SRL, 2011-2012 

• expert pe termen lung în POSDRU/161/2.1/G/133468 „Dezvoltarea creativității și a capacității 
de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii” 

• supervizor pentru proiectul „Practica ta pentru educaţia viitorului”, POSDRU/60/2.1/S/33675, 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013 

• responsabil de proiect – partener UVT “Optimizarea metodelor de preventie pentru 
eficientizarea managementului pacientului alergic“, contract de cercetare PNCDI II, programul 
Parteneriate in domeniile prioritare, PREVALERG, 2007-2010  

• responsabil de proiect “Cercetare şi dezvoltare în domeniul protecţiei mediului – studiu 
aerobiologic asupra calităţii aerului prin monitorizare volumetrică” contract de cercetare SC 
2009-16534, Primăria Municipiului Timişoara, 2009  

• responsabil de proiect “Analiza aerobiologică asupra calităţii aerului prin monitorizarea 
volumetrică a aeroplanctonului şi aspecte privind impactul plantelor invazive şi alergofitelor 
asupra biodiversităţii mediului urban” contract de cercetare SC 2008-7021, Primăria 
Municipiului Timişoara, 2008 

• responsabil de proiect “Studiu aerobiologic asupra calităţii aerului prin monitorizarea 
volumetrică a aeroplanctonului” contract de cercetare SC-2007-5005, Primăria Municipiului 
Timişoara,  2007 

• responsabil de proiect “A randomized, double blinded, placebo controlled multicenter study 
for the efficacy and safety of Depigoid tree pollen” 600-PG-PSC-156 contract de cercetare cu 
IFE România- 2006/2007  

• responsabil de proiect “Studiu aerobiologic asupra calităţii aerului – monitorizarea polenului 
alergen din aeroplancton” contract de cercetare SC-2006-7279, Primăria Municipiului 
Timişoara, 2006 

• responsabil de proiect “Double-blind, randomized, placebo-controlled, phase III study 
comparing the efficacy and safety of bilastine 20 mg once daily and cetirizine 10 mg for the 
treatment of seasonal allergic rhinitis” BILA 1704/RAE contract de cercetare cu MDS Pharma 
Services Romania –2005   

• investigator pentru proiectul “Efficacy and safety study of the antihistamine V0114CP 2.5mg 
in the treatment of seasonal allergic rhinitis. Randomised, double-blind, three arm parallel 
group study including placebo and active control arm (desloratadine 5mg)” contract de 
cercetare cu INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE, Franţa, 2008  

• membru echipa de proiect “Modificări ale învelişului de soluri şi mijloace de reabilitare ale 
terenurilor agricole din partea de Vest a Câmpiei Banatului afectate de inundaţiile din 
primăvara anului 2005”, contract  CNCSIS tip A, 549/2006-2008 

•  membru echipa de proiect “Riscurile naturale şi tehnogene în partea de SV a României. 
Impactul asupra calităţii terenurilor agricole şi silvice”, contract  CNCSIS tip A, 33 475/2003-
2005 

                                                       


