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Informaţii personale 
 

Nume / Prenume BAHACIU M. Gratziela-Victoria 

Adresă(e) Bulevardul Marasti, nr. 59, sector 1, Bucuresti, Cod 011464  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) gratzielabahaciu@gmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 14.06.1975 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

ŞEF LUCRĂRI  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2007-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef Lucrări 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA, BUCURESTI 
Bulevardul MARASTI nr. 59, Bucureşti, 011464 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice (cursuri, seminarii, lucrări practice) 
Activităţi de cercetare individuala si cu studenţii 
Participare la proiecte de cercetare cu finanţare naţională 
Elaborarea de cărţi, manuale, programe 
Îndrumare proiecte de diploma 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ / educaţie 

Perioada 2006-2007 

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte 

Numele şi adresa angajatorului ASOCIAŢIA PROALIM SAN, coordonatorul Campaniei „Vreau pâine Curată” 
Str. Uranus, 52 

Activităţi şi responsabilităţi principale Gestionarea relaţiilor cu partenerii de campanie, cu autorităţile si cu consumatorii; 
Stabilirea strategiilor aplicate in campanie referitor la acţiunile de lupta împotriva evaziunii 
fiscale, a corupţiei si pentru siguranţa alimentara; 
Elaborarea de broşuri, pliante si alte materiale informative; 
Reprezentare Campaniei in relaţia cu media; 
Acordarea de consultanta ştiinţifică; 
Prezentarea conceptelor campaniei şi a pâinii curate in diverse medii academice profesionale, 
la evenimente ştiinţifice; 
Elaborarea aplicaţiilor de finanţare pe proiecte PHARE.; 
Organizarea si conducerea conferinţelor de presa ale Campaniei „Vreau Pâine Curata”. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asociaţie profesională, non-guvernamentală 
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Perioada 2006-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Secretar General 

Numele şi adresa angajatorului ASOCIAŢIA PRODUCATORILOR DE HRANA PENTRU ANIMALE DE COMPANIE - ARPAC 
Str. Ştirbei Vodă, 26-28, Bucureşti, sector 1 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea şedinţelor Biroului Executiv si gestionarea minutelor acestor şedinţe 
Reprezentarea ARPAC la diferite dezbateri si seminarii pe teme de legislaţie, educaţie 
Reprezentarea ARPAC in Comisia de Dialog Social din Cadrul Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale 
Gestionarea relaţiilor ARPAC cu autorităţile, cu media si cu consumatorii 
Reprezentarea ARPAC in FEDIAF (Federaţia Europeana a Producătorilor de Pet Food) 
Desfăşurarea unor activităţi cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea in organizaţie 
Coordonarea și implementarea programului educațional ”ABC-ul îngrijirii animalelor de 
companie” destinat copiilor din clasele I-IV din România. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asociaţie profesională, non-guvernamentală 

Perioada 2003-2007 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, BUCUREŞTI 
Bulevardul MARASTI nr. 59, Bucureşti, 011464 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice (cursuri, seminarii, lucrări practice) 
Activităţi de cercetare individuala si cu studenţii 
Participare la proiecte de cercetare cu finanţare naţională 
Elaborarea de cărţi, manuale, programe 
Activităţi de tutoriat 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ / educaţie 

Perioada 2001-2003 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS 
Str. Domnească, nr.155, GALAŢI 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice 
Activităţi de cercetare  
Participare la proiecte de cercetare  
Elaborarea de manuale, lucrări de laborator 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ / educaţie 

Perioada 1999-2001 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS 
Str. Domnească, nr.155, GALAŢI 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice 
Activităţi de cercetare  
Participare la proiecte de cercetare  
Elaborarea de manuale, lucrări de laborator 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ / educaţie 

Educaţie şi formare  

Perioada 2000-2011 doctorat 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe inginereşti: „Influenta prelucrărilor biotehnologice asupra calităţii nutriţionale şi 
senzoriale ale leguminoaselor uscate”  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biochimia produselor leguminoase 
Fermentaţia lactică a produselor leguminoase 
Germinarea produselor leguminoase 
Analiza senzorială şi instrumentală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI 
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Nivelul în clasificarea naţională sau   
                                         internaţională 

6 

Perioada decembrie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Integrating Safety and Environmental Knowledge Into Food Studies towards European 
Sustainable Development (ISEKI Program), Nantes. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ, București 

Perioada 1999-2000 Studii postuniversitare 

Calificarea / diploma obţinută Tehnolog specialist "Tehnologii special în industria alimentară"  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Enzimologie 
Surse alternative de proteine 
Procesarea termică şi atermică a produselor alimentare 
Tehnici de membrană 
Managementul calităţii produselor alimentare  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI  
Facultatea de Industrie Alimentară, Acvacultură şi Pescuit 

Nivelul în clasificarea naţională sau   
                                         internaţională 

5 

Perioada 1993-1999 Studii universitare 

Calificarea / diploma obţinută Inginer tehnolog de industrie alimentară  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biochimie alimentară 
Nutriţie umană şi toxicologie 
Microbiologie 
Refrigerare şi congelare în industria alimentară 
Calitatea produselor alimentare 
Tehnologia procesării cărnii 
Tehnologii de conservare 
Tehnologia uleiurilor şi grăsimilor vegetale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI  
Facultatea de Industrie Alimentară, Acvacultură şi Pescuit 

Nivelul în clasificarea naţională sau   
                                         internaţională 

5 

Perioada 1989-1993 studii liceale 

Calificarea / diploma obţinută laborant chimie-biologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specifice profilului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

LICEUL TEORETIC ŞTIRBEI VODĂ, CĂLĂRAŞI 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Limba Franceza C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă participând încă din facultate la activităţile de 
proiecte practice şi de cercetare, apoi pe perioada de predare si îndrumare lucrări de diplomă 
ale studenţilor. 
Abilităţi de comunicare manifestate concret prin specificul profesiei de bază, de cadru didactic, 
precum şi ca urmare a participării cu lucrări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale. 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bună experienţă în managementul de proiect şi al echipei, dobândite în special în cadrul 
participării la campania socială „Vreau Pâine Curată” pe care am condus-o timp de un an. 
Bună experiență în organizarea de evenimente științifice și educaționale prin prisma 
coordonării programului educațional ”ABC-ul îngrijirii animalelor de companie” pentru copiii 
claselor primare. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Procese tehnologice și tehnologii speciale în industria alimentară 
Controlul calității produselor alimentare 
Proiectare în industria alimentară 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Bune cunoştinţe de operare Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer) 

Permis(e) de conducere Categoria B, din 2004 

Informaţii suplimentare 

 

  Organizator de evenimente ştiinţifice: 
Conferinţa Internaţională „Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Secţiunea Zootehnie, 
Bucureşti, România, 2012-2014 - membru în comisia de organizare 
Conferinţe de presă, interviuri media (online si TV) pentru promovarea rezultatelor proiectelor 
coordonate sau în care am fost participant 

 

Lucrări ştiinţifice reprezentative şi    

   Contracte de cercetare 

A. Teza de doctorat; 
B. Cărţi și capitole din cărți publicate: 8; 
C. Lucrări indexate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings: 8 
D. Lucrări indexate BDI: 43 

E.   E.    Lucrări publicate în reviste şi volume de conferințe (neindexate): 37 
F.   F.   Proiecte de cercetare / dezvoltare / inovare pe bază de contract: 5 

 


