
CURRICULUM VITAE 

Functia in cadrul Proiectului: Cercetator/Preparator,  doctorand  cu 
frecventa
1. Nume: GHEORGHE 
2. Prenume: DANIELA  CRISTINA
3. Data si locul nasterii: 20.09.1971, Galati
4. Cetatenie: romana
5. Stare civila: necasatorita  
6. Studii:
Instituţia Universitatea 

„ Dunarea de Jos”, 
Galati, Fac. I.A.A.P., 
Specializare P.A. 

Universitatea 
„ Dunarea de Jos”, Galati, 
Facultatea stiinta si ingineria 
Alimentelor
Specializarea PA

Perioada: de la (luna, 
anul) până la (luna, 
anul)

octombrie 1997- iulie 
2002 noiembrie 2004 –prezent

Grade sau diplome 
obţinute

Inginer diplomat Doctorat

7. Titlul ştiinţific: Doctorand, cu frecventa
8. Experienţa profesională: 3 ani
9. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea „Dunarea de Jos” Galati, SIA, 
Catedra Acvacultura, Stiinta Mediului, Cadastru, doctorand cu frecventa.
10. Vechime la locul de muncă actual: 4 ani
11. Brevete  de invenţii: 
12.  Lucrări  elaborate  şi  /  sau  publicate  (se  anexează  –  lista  lucrarilor 
elaborate/publicate trebuie sa contina maxim 5 (cinci) lucrari in domeniul proiectului, 
relevante pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului):
1) Vasilean, I., Gheorghe, Daniela Cristina., Cristea, 2006, V ”Studiul comparativ 

privind prezenţa speciilor de peşti în fluviul Dunărea (kmd 151-mm76) pescuiţi în  
doi  ani  consecutivi  2004,2005” Universitatea de Ştiinţe  Agricole  şi  Medicină a 
Banatului  Timişoara,  Facultatea  de Zootehnie  şi  Biotehnologii,Lucrări  ştiinţifice 
vol.39(2) 2006 p.49-54, ISSN 1221-5287.  

2) Daniela,Gheorghe,  Valentin,Iorga,  N.Bacalbasa-Dobrovici,  2006,  „Evolutia 
ihtiofaunei  in  fluviu Dunarea”,  Universitatea  de  Stiinte  Agricole  si  Medicina 
Veterinara, Iasi, Facultatea de Zootehnie, Lucrari Stiintifice vol.39, 2006, p.1094-
1099, ISSN 1454-7368.

3) Daniela,Gheorghe, N.Bacalbasa-Dobrovici, Luiza,Florea, 2006 „Sondaje asupra 
pescuitului industrial  cu  ave  ad=45  mm,  in  toamna  anului  2006,  pe  Dunare 
(bratul Calia – kmD196)”, Analele Universitatii Dunarea de Jos, Galati.

4) Florea, L., Contoman, M, Metaxa, I., Lupoae, P., Sirbu, A. , Gheorghe D., “Study 
of water  eutrophication parameters from fish farms effluents of Lower Prut River  
basin and Lower Siret River basin” , Analele Univeritatii „Dunarea de Jos”, fasc. 
VII, Galati.

5) Luiza,  Florea,  Daniela,Gheorghe, “Analiza  ihtiofaunei  semimigratoare  şi 
stagnofilă în sectoarele de Dunăre fără zonă inundabilă comparativ cu sectoarele  
cu  zonă  inundabilă”,  Conferinţa  Naţională  de  Ecologie  cu  tema:  Protecţia  şi 
restaurarea  bio  şi  ecodiversităţii;  Măsuri  fundamentale  pentru  adaptarea  la 
modificările climei şi asigurarea sustenabilităţii ecologice a dezvoltării României,  
Mamaia, 11-14 Octombrie 2007 ,  “Volumul Conferintei Nationale de Ecologie" , 
ISBN: 978-973-558-315-6.



6) Luiza, Florea, Anca, Andrei, Daniela, Gheorghe, “Criterii de apreciere a funcţiei 
suport pentru ihtiofauna semimigratoare a ecosistemelor acvatice din Ostrovul  
Fundu Mare, Parcul Natural Balta Mică a Brăilei”, Conferinţa Naţională de Ecologie 
cu  tema:  Protecţia  şi  restaurarea  bio  şi  ecodiversităţii;  Măsuri  fundamentale 
pentru adaptarea la modificările climei şi asigurarea sustenabilităţii ecologice a 
dezvoltării  României,  Mamaia,  11-14  Octombrie  2007,  “Volumul  Conferintei 
Nationale de Ecologie" , ISBN: 978-973-558-315-6

13. Membru al asociaţiilor profesionale: 
14. Limbi straine cunoscute: engleza
15. Alte competenţe: utilizarea calculatorului
16. Specializări şi calificări: 
17. Experienţa acumulată (inclusiv experienta manageriala) în alte 
programe/proiecte naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada: 
Proiect  AGRAL NR.  50/2006:  ”Parteneriat  stiintific  pentru 
dezvoltarea  unui  sistem  recirculant  pilot  in  scopul 
promovarii  si  implementarii  unor  tehnologii  inovative  de 
acvacultura superintensiva”

colaborator 2006-2008

Proiect  AGRAL NR. 46/2006 ”Sistem integrat de crestere 
intensiva a pestilor de cultura autohtoni”

colaborator 2006-2008

Proiect  AGRAL  NR.  45/2006:  ”Procedeu  complex  pentru 
conservarea  durabila  abioresurselor  acvatice  in  unitati 
sistematice in sectorul piscicol.”

colaborator 2006-2008

Proiect BIOTECH NR. 121/2006: „Sistem si tehnologie de 
crestere a speciei Silurus glanis

colaborator 2006-2008

Proiect  BIOTECH  NR.  149  /2006:„Optimizarea  si 
implementarea  in  acvacultura  din  Romania  a  unor 
tehnologii  intensive  de  crestere  a  speciilor  de  pesti  cu 
importanta economica”

colaborator 2006-2008

Proiect  AGRAL  nr.  7/2005:  «Parteneriat  stiintific  si 
tehnologic  pentru promovarea managementului  durabil  al 
pescariilor  marine  romanesti  bazat  pe  abordarea 
sistemica».

colaborator 2006-2008

Proiect  CNCSIS  530/2006:  „  Bioremedierea  efluentilor 
sistemelor recirculante din acvacultura superintensiva”.

colaborator 2006-2007

Contract de prestari servicii – ANPA nr 9014/ 18.XII.2006 
„Studii  de evaluare a stocurilor de resurse acvatice vii în 
vederea stabilirii capturii totale admisibile (TAC) pe specii şi 
zone (Marea Neagră, Delta Dunării, fluviul Dunărea, lacuri 
de acumulare)”

colaborator 2006-2008

Contract finantare ANPA nr. 99 / 30.VI.2006 - Program de 
evaluare  a  stării  resurselor  acvatice  vii  din  bazinele 
piscicole naturale ale româniei” -  „Stabilirea metodologiei 
de evaluare a stării resurselor acvatice vii pe categorii de 
bazine piscicole – Dunărea, râuri, lacuri şi Marea Neagră” 
etapa I/ 2006, Zona 3 – “Râuri interioare”

colaborator 2006-2008

Proiect CEEX :”Rolul populatiilor speciilor in generarea de 
resurse  si  servicii  ca  fundament  pentru  politicile  si 
strategiile de conservare a biodiversitatii”

colaborator 2006-2008

18. Alte menţiuni:



Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu 
realitatea.

Data completării: Semnătura

30.9.2008 Prep. drd. ing. Daniela GHEORGHE


