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Curriculum vitae  

Andra Dorina ṢULER 

Data şi locul naşterii: 31 iulie 1976, Bucureşti 

Cetăţenie: română 

Stare civilă: căsătorită 

 

Studii 

Doctorat: 2000-2006, Universitatea de Ṣtiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti,  

diplomă de doctor în zootehnie „Cercetări privind calitatea şi randamentul laptelui utilizat în procesul 

de obţinere al brânzei Telemea”, diplomă obţinută în septembrie 2006 

Studii aprofundate: 2000-2002, Universitatea de Ṣtiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din 

Bucureşti, diplomă de master ȋn specializarea Sisteme durabile în productia animala , diplomă obţinută 

în iunie 2002 

Studii de licenţă: 1995-2000, Universitatea de Ṣtiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din 

Bucureşti, diplomă de inginer zootehnist; diplomă obţinută în iunie 2000 

 Studii liceale: 1991-1995, Colegiul Naţional Spiru Haret, Bucureşti 

Limbi străine cunoscute 

Limba engleză: citit – foarte bine; scris şi vorbit: foarte bine. 

Limba franceză: scris şi citit –bine; vorbit – bine. 

Locul de muncă şi poziţia actuală 

Facultatea de Zootehnie, Departamentul: Tehnologii de Producţie şi Procesare, Şef lucrări 

 

 

 



Experienţa profesională naţională  

2007-prezent: „Şef lucrări”, Departamentul de Tehnologii de Producţie şi Procesare de la USAMV 

– Bucureşti. Activităţi de învăţământ: activităţi didactice (cursuri, seminarii, lucrări practice), 

elaborarea de cărţi, manuale, programe, conducere proiecte de diplomă, vizite în unităţi de producţie. 

Teme de cercetare: îmbunătăţirea calităţilor nutriţionale ale alimentelor, conservarea produselor 

alimentare, determinarea riscurilor microbiologice şi toxicologice din produsele alimentare. 

2003-2007: „Asistent universitar”, Departamentul de Tehnologii de Producţie şi Procesare de la 

USAMV – Bucureşti. Activităţi de învăţământ: activităţi didactice (seminarii, lucrări practice), 

elaborarea de cărţi, manuale, programe, vizite în unităţi de producţie, practica anuală cu studenţii. 

Teme de cercetare: îmbunătăţirea calităţilor nutriţionale ale alimentelor, conservarea produselor 

alimentare, determinarea riscurilor microbiologice şi toxicologice din produsele alimentare. 

2000-2003: „Preparator universitar”, Departamentul de Tehnologii de Producţie şi Procesare de la 

USAMV – Bucureşti. Activităţi de învăţământ: activităţi didactice (seminarii, lucrări practice), 

elaborarea de cărţi, manuale, programe, vizite în unităţi de producţie, practica anuală cu studenţii. 

Teme de cercetare: îmbunătăţirea calităţilor nutriţionale ale alimentelor, conservarea produselor 

alimentare, determinarea riscurilor microbiologice şi toxicologice din produsele alimentare. 

Tematica cercetării  

Noţiuni de microbiologie generala. 

Microbiota produselor alimentare. Determinarea din alimente a principalelor riscuri microbiene. 

Controlul calităţii produselor alimentare. 

Toxicologia produselor alimentare. 

Siguranţa pe lanţul alimentar. Implemetarea normativelor igienice pe fluxurile tehnologice de obţinere 

a produselor alimentare, conform legislaţiei în vigoare. 

Cele mai semnificative publicaţii 

1. Diaconescu Andra, Microbiologie Specială -Ȋndrumător de lucrări practice, Editura AgroTehnica, 

Bucureşti 2002, ISBN 973-86088-2-1. 

2. Dobrea Mimi, Diaconescu Andra, Lucrări practice de microbiologie. Tehnică bacteriologică, 

Editura Printech, Bucureşti 2002, ISBN 973-86088-2-1 ISBN 973-652-574-0. 

3. Diaconescu Andra, Militaru Elena, Microbiologie specială. Notițe de curs, Editura AgroTehnica, 

Bucureşti 2003, ISBN 973-86088-6-4. 

4. Şuler Andra, Microbiologie Generala - Practicum, Editura AgroTehnica, Bucureşti 2004, ISBN 

973-86668-1-3. 

 
 


