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MIHAELA SĂRĂCILĂ
Strada Aurel Vlaicu, nr.37, Giurgiu, ROMANIA
0730005057
mihaela.saracila@yahoo.com

Naţionalitate Româna
Data naşterii 20 Noiembrie 1993- Giurgiu
Sex Feminin
Studii 2016 –Prezent – Master- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina
Veterinara, Bucuresti- Facultatea de Medicina Veterinara- Specializarea
Expertiza produselor alimentare
2012–2016 - Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara,
Bucuresti- Facultatea de Medicina Veterinara- Specializarea Controlul si
Expertiza Produselor Alimentare- Inginer in controlul si expertiza
produselor alimentare
Investigarea activitatii antioxidante a polifenolilor extrasi din paducel
asupra carnii refrigerate –Diploma de licenta

Experienţa
profesională
Perioada Octombrie 2016- prezent
Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare debutant
Numele şi adresa Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie
angajatorului Animala- I.N.C.D.B.N.A. – IBNA, Balotesti, Ilfov (România)
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Tipul activităţii sau sectorul Laboratorul de Chimie si Fiziologia Nutritiei
de activitate
Activităţi şi responsabilităţi Responsabil Compartiment Spectrometrie:
principale
- Utilizarea metodelor de spectroscopie de absorbtie moleculara (UV-VIS) si
de spectroscopie de absorbtie atomica
- Efectuarea de analize pentru decelarea macroelementelor si
microelementelor din furaje si probe biologice
Efectuarea de determinari privind degradarea lipidica pe probe biologice
- Calcularea si interpretarea datelor analtice
- Responsabilitati in cadrul Laboratoului de Chimie precum si in cadrul
proiectelor de cercetare
Membru in echipele de cercetare in cadrul proiectelor:
- BRIDGE GRAND, Contract 11 BG/ octombrie 2016- Tehnologii
inovative de utilizare a zeolitilor naturali in alimentatia vacilor de
lapte cu impact favorabil asupra mediului si eficientizarii productiei
(ZEOCWOPRO)
- PTE, Contract 41/ octombrie 2016-,, Noi solutii nutritionale pentru
gaini ouatoare, bogate in celuloza, determinante in cresterea
competitivitatii unei unitati avicole prin diminuarea costurilor de
productie si cresterea calitatii oualor'' (LUMISOL)
-PTE, Contract 57/2016- ,,Dezvoltarea unei noi tehnologii pentru
imbogatirea oului de consum in carotenoide si microelemente, aliment
cu siguranta maxima asupra sanatatii umane'' (BIOCAROMIN)

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

2012-2016
Diploma de licenta
- Controlul calitatii produselor vegetale si animale (Principiul HACCP)
- Chimie organica, anorganica, analitica, chimie fizica si coloidala

Facultatea De Medicina Veterinara Bucuresti

Perioada 2008-2012
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat
Disciplinele principale studiate / Profil teoretic
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Liceul Teoretic Tudor Vianu, Giurgiu
învăţământ / furnizorului de
formare
Aptitudini şi competenţe
personale
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Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Înţelegere
Nivel european (*)
Ascultare
Citire
Limba engleza
Limba franceza
Limba spaniola

B1

B2

A1

B1

Vorbire
Participare la Discurs oral
conversaţie
B1
B1
A2

B1

B2

A2
A2
A2
A2
A2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini tehnice
Alte competenţe şi aptitudini -

Bune abilitati de comunicare
Capacitate dezvoltata pentru lucrul in echipa
Microsoft Office; Stat View.
Responsabilitate
Disciplina

Permis(e) de conducere B
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Scriere
Exprimare
scrisă
C1
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