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Curriculum vitae  
Europass  

 
 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Otilia Cristina (căsăt. MURARIU) CRĂCIUN 

Adresă(e) Laţcu - Vodă, 725500 Siret (Romania) 

Telefon(oane) 0040 230281907 Mobil: 0040743207000 

Fax(uri) 0040 232267504 

E-mail(uri) otilia_craciun_ro@yahoo.com 
 

 

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 25.05.1985 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Doctorand 
Tehnologia Produselor Animaliere 

  

Experienţa profesională  

Perioada 17.09.2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea disciplinelor de Industrie Alimentară (Determinarea valorii nutritive a alimentelor, 
Conducerea Calităţii în Industria Alimentară, Tehnologii specifice de obţinere a produselor de origine 
animală, Tehnologii generale de prelucrare a cărnii, peştelui, laptelui, legumelor şi fructelor, 
Determinarea falsificărilor produselor alimentare prin analize de laborator, Planificarea proceselor 
tehnologice în industria alimentară, Tehnologii generale în industria alimentară extractivă, Tehnologii 
generale în industria alimentară fermentativă 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară „V. Adamachi” Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Predare la clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a 
  

Perioada 2009- prezent 

Funcţia sau postul ocupat doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titlul tezei de doctorat „Cercetări privind corelaţiile dintre statusul morfofiziologic antesacrificare şi 
proprietăţile nutritiv-biologice ale cărnii de ovină” 
Cercetare, documentare, efectuare diferitelor analize de calitate a cărnii în laborator, predare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de 
Zootehnie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar 

Nivelul de clasificare ISCED 6 

Perioada 24.09.2011 – 25.12.2011 

Funcţia sau postul ocupat    Stagiar în cercetare 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Departamentul de Ştiinţe Agricole şi de Mediu, Udine, Italia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare: prin efectuarea asnalizelor senzoriale, determinarea acizilor graşi din produse alimentare 
(carne, lapte, brânză, ulei), determinarea aminoacizilor din carne, făină şi insecte, determinarea 
proprietăţilor fizice ale cărnii (pH, frăgezime, culoare), determinarea compoziţiei chimice a cărnii, 
participare la organizarea unui congres cu tema „ Calitatea cărnii şi a produselor din carnea de suine” 

Perioada 09/01/2007 - 10/05/2007 

Funcţia sau postul ocupat   Operator vânzări telecomunicaţii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Comunicare telefonică în limba italiană 

Numele şi adresa angajatorului Eurisko GFK 
Aleea M. Sadoveanu, 707027 Iaşi (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Informare, comunicare, efectuarea unor sondaje de opinie, captare de date 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 01/10/2009 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand în cadrul Facultăţii de Zootehnie, Specializarea Tehnologia Produselor  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode moderne de cercetare, Biochimia cărnii ante şi postsacarificare, Managementul Produselor 
Animaliere, Controlul calităţii cărnii şi a produselor din carne, Fiziologie, Valoarea trofico- biologică a 
cărnii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de 
Zootehnie 
Aleea M. Sadoveanu, 707027, Iaşi (România) 

  

Perioada 01.10.2011 – 15.04.2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de predare şi instruire nivelul II 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Didactica domeniului, Proiectarea şi managementul programelor educaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 
Aleea M. Sadoveanu, Iaşi (Romania) 

Perioada 
Titlul şi calificarea obţinută 

27/06/2011 – 1/07/2011 
 Proiectarea, dezvoltarea şi utilizarea unui curs on- line 

Perioada 15/09/2009 - 15/02/2011  

Calificarea / diploma obţinută Masterand în cadrul specializării Inspecţia şi Controlul Produselor de Origine Animală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode moderne de cercetare, Calitatea produselor de origine animală, Managementul calităţii 
produselor alimentare, Standarde utilizate în industria alimentară, Microbiologie, Certificare, Controlul 
calităţii produselor de origine animală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de 
Medicină Veterinară 
Aleea M. Sadoveanu, 707027 Iaşi (Romania) 

Nivelul de clasificare naţional şi 
internaţional 

ISCED 6 

Perioada 17/03/2011 - 17/04/2011  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de auditor în Managementul Calităţii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Auditul calităţii, Managementul calităţii produselor alimentare, Companii de certificare a calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Infomedia (Audit în Managementul Calităţii) 
Iaşi (Romania) 

Perioada 01/09/2004 - 15/07/2009  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer în Industria Alimentară 
Specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie organoică, Chimie anorganică, Biochimie Alimentară, Fiziologie Animală, Fiziologie vegetală, 
Genetică, Tehnologia Industrializării cărnii şi a produselor din carne, Tehnologia Prelucrării produselor 
de origine vegetală, Tehnologia prelucrării produselor lactate şi a derivaţilor acestora, Tehnologii 
derivate ouălor şi industriei peştelui, Controlul calităţii produselor alimentare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de 
Agricultură (Industria Alimentară) 
Aleea M. Sadoveanu, Iaşi (Romania) 

Nivelul de clasificare naţional şi 
internaţional 

ISCED 6 

Perioada 01/08/2005 - 01/10/2005  

Calificarea / diploma obţinută Certificat pentru efectuarea practicii în producţia dulceţurilor, gemurilor şi gelurilor din diferite fructe 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Recoltarea fructelor, Învăţarea reţetelor şi tehnologia de preparare a dulceţurilor, gemurilor şi gelurilor 
de fructe, Vânzare fructe, legume, dulceaţă, gem şi gel de fructe în două pieţe din Franţa 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Fermă Agricolă Tradiţională (Industria Alimentară)  
Vouzy (France) 

Perioada 01/03/2006 - 01/06/2006  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de studii în Industria Alimentara, Specializarea Tehnologia Produselor Alimentare, Perugia 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Implementarea sistemului HACCP, Tehnologia de Producţie a Vinului, Tehnologia de Producţie a 
Uleiurilor, Tehnologii de producţie a sucurilor de tomate, Analiza Senzorială a Alimentelor, Tehnologii 
de procesare a produselor de origine animală, Analize fizico chimice şi senzoriale a produselor 
alimentare 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Universitatea de Studii din Perugia, Italia (Industria Alimentară) 
Via Romana, Perugia (Italia) 

Perioada 01/10/2004 – 15.07.2007  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de predare şi instruire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Predare  elevilor din clasele a IX-a şi a X-a de la Liceul Agricol Iaşi, Pregătirea unui plan de lecţie, 
Efectuarea programei analitice de învăţământ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 
Aleea M. Sadoveanu, Iaşi (Romania) 

Perioada 15.09.2000 – 15.07.2009 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent Liceu 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, Informatică, Lb. Şi literatura română, Fizică, Chimie organică, Chimie anorganică, 
Biologie, Engleză, Franceză, Logică, Istorie, Geografie, Obţinerea Atestatului în Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Colegiul tehnic „Laţcu- Vodă” Siret, Specializarea Matematică- Informatică 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C1  
Utilizator 

experimentat 
C1  

Utilizator 
experimentat 

B1  
Utilizare 

independentă 
B1  

Utilizare 
independentă 

C1  
Utilizator 

experimentat 

Italiană  C1  
Utilizator 

experimentat 
C1  

Utilizator 
experimentat 

B1  
Utilizare 

independentă 
C1  

Utilizator 
experimentat 

B1  
Utilizator 

experimentat 

Franceză  B1  
Utilizare 

independentă  
B1  

Utilizare 
independentă 

A1  Utilizator de bază A1  Utilizator de bază B1  
Utilizare 

independentă 

Spaniolă  A1  Utilizator de bază A1  Utilizator de bază A1  Utilizator de bază A1  Utilizator de bază A1  Utilizator de bază 

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

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale - Spirit de echipă 
- Abilitatea de adaptare la diferite medii culturale 
- Bune abilităţi de comunicare 
- Colegialitate şi respect 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Punctualitate 
Eficienţă 
Organizatoare de conferinţe, simpozioane (Participarea la organizarea Congresului de calitate a cărnii 
de suine şi a produselor derivate – Udine Italia, noiembrie 2012) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizatoare a instrumentelor şi aparatelor de laborator (HPLC, Analizator chimic Food Cheek, Gaz 
Cromatografie, determinarea Ph-ului, utilizarea spectofotometrului pentru determinarea culorii, 
utilizarea texturometrului pentru determinarea forţelor de forfecare Warner Bratzler) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Bună cunoscătoare şi utilizatoare a pachetului Microsoft Office (word, Excell, Power Point), Paint, 
Pagini de Internet, Utilizarea programelor statistice 

  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Articole întocmite, publicate şi susţinute în cadrul simpozioanelor ca prim autor: 
 Cercetări privind caracterizarea comparativă a compoziţiei structurale a carcaselor provenite 

de la miei şi iezi 
 Cercetări privind determinarea compoziţiei chimice a cărnii de ovină 
 Cercetări privind determinarea gradului de contaminare microbiologică a carcaselor de ovine 

pe parcursul abatorizării 
 Cercetări privind determinarea valorii biologice a proteinelor din carnea de ovine 
 Cercetări privind caracterizarea profilului senzorial al cărnii de ovină 
 Studii comparative privind fiziologia sângelui la ovine şi caprine 

Articole publicate şi susţinute în cadrul simpozioanelor ca şi co-autor: 
 Cercetări privind determinarea parametrilor fizico- chimici ai organelor provenite de la bovine 
 Studiu privind performanţele ovinelor hibrid obţinute prin încrucişarea berbecilor Awassi cu oi 

Ţigaie 
 Caracterizarea sacrificării curcanilor la compania SC Galli Gallo Codlea 

  

Referinţe / Persoane de 
contact 

Coordonator ştiinţific al tezei de doctorat: Prof. univ. dr. ing. Paul Corneliu BOIŞTEANU (prorector 
administrativ USAMV Iaşi) 
Coordonator disertaţie: Prof. univ. dr. Vlad Gheorghiţă (Sef Serviciu Igienă Veterinară şi 
Epidemiologie Bacău, DSVSA) 
Coordonator licenţă: Prof. univ. dr. Aurel Chiran (profesor USAMV Iaşi) 

 


