
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nour Violeta 

Adresă(e) Aleea Vasile Alecsandri nr. 2, Craiova, cod 200463, Romania 

Telefon 0251414541, 0722791987   

Fax 0251414541 

E-mail vionor@yahoo.com  

Naţionalitate Română 

Data naşterii 27 iulie 1966 

Sex feminin 
  

Locul de muncă/domeniul 
ocupaţional 

Prof.univ.dr.habil. la Universitatea din Craiova, Conducător de doctorat la 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați / Ingineria produselor alimentare 

  

Experienţa profesională 31  de ani 

Perioada 2015-Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducător de doctorat în domeniul Ingineria produselor alimentare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea ştiinţifică a doctoranzilor; Management activităţi de cercetare; Redactare articole 
ştiinţifice; Evaluare rapoarte de cercetare și teze de doctorat 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI, ȘCOALA DOCTORALĂ: ȘTIINȚE 
FUNDAMENTALE ȘI INGINEREȘTI 

Perioada Mar. 1994 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Mar. 1994 – febr. 1995 – preparator universitar 
Mar. 1995 – febr. 1999 – asistent universitar 
Mar. 1999 – sept. 2003 – lector universitar 
Sept. 2003 – sept. 2008 – conferentiar universitar 
Oct. 2008 – prezent – profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri și lucrări practice, activitate de cercetare științifică 
Nivel licență: Principii de conservare a produselor alimentare, Tehnologii în industria alimentară,  
Nutriţie umană şi inocuitatea produselor alimentare,  
Nivel master: Siguranţa alimentelor, Trasabilitatea produselor alimentare 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE HORTICULTURĂ, Str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, cercetare 

Perioada Apr. 1989 – Mar. 1994 

Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil secţie 

Numele şi adresa angajatorului ÎNTREPRINDEREA. DE INDUSTRIALIZARE A CĂRNII, TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industrie alimentară 
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Educaţie şi formare  

Perioada Sept. 2015 

Calificarea / diploma obţinută ABILITARE ÎN DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 
Teza de abilitare cu titlul: Compuşi biologic activi cu beneficii pentru sănătate din produse vegetale – 
abordări analitice şi extractive 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de abilitare și calitatea de conducător de doctorat în domeniul de studii universitare de 
doctorat INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE acordat în baza O.M. 5328/29.09.2015 

  

Perioada Apr. 1995 – Iun. 2001 

Calificarea / diploma obţinută DOCTOR ÎN DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI, SPECIALIZAREA INGINERIE INDUSTRIALĂ 
Teza de doctorat cu titlul: Cercetări privind formarea gelurilor cu ajutorul proteinelor de origine 
vegetală și animală 
Diploma de doctor seria A Nr. 0000311, cu distincţia Cum Laudae 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ingineria produselor alimentare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de doctorat / Nivel ISCED8 
 

Perioada Sept. 1991 – Iun. 1997 

Calificarea / diploma obţinută ECONOMIST, Diplomă de licență seria P Nr. 0125104 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

SPECIALIZAREA COMERŢ-MARKETING 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI 
  FACULTATEA DE COMERŢ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Studii universitare de licență/Nivel ISCED 6 

Perioada Sept. 1984 – Febr. 1989 

Calificarea / diploma obţinută INGINER, Diplomă de licență seria G Nr. 3625 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

TEHNOLOGIA ŞI CHIMIA PRODUSELOR ALIMENTARE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI 
 FACULTATEA DE TEHNOLOGIA SI CHIMIA PRODUSELOR ALIMENTARE 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Studii universitare de licență/Nivel ISCED 6 

  

Perioada 1980 – 1984  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat seria B Nr. 34178 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profilul Matematică - Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de Matematică-Fizică "Vasile Alecsandri" din Galați  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Studii Liceale/Nivel ISCED 3 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută FORMATOR / Certificat de absolvire seria H Nr. 00197113 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării. Realizarea activităţilor de formare; evaluarea participanţilor la formare; aplicarea 
metodelor si tehnicilor speciale de formare; proiectarea programelor de formare; organizarea 
programelor si stagiilor de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CNT EDUEXPERT, Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de specializare 

  



  
 

Perioada Mar.1995-Iun. 1995 

Calificarea / diploma obţinută Specializarea "Gestiunea şi protecţia mediului în domeniul ştiinţelor agronomice" 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program TEMPUS 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugalia 

Perioada 19-30 Sept. 2011 

Calificarea / diploma obţinută Misiune ştiinţifică pe termen scurt (STSM) la, în cadrul programului COST (Ref. No. COST-STSM-
873-8897) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tema: Evaluation of walnuts cultivars resistance to X.arboricola pv. juglandis through polyphenols 

content, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 

Perioada 11-12 Dec. 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Curs de instruire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

"Aplicarea cerinţelor SR EN ISO CEI 17025 :2005, Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor 
de încercări şi etalonări" 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Mişcarea Română pentru Calitate, Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de specializare 

Perioada 21-23 Dec. 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Curs de instruire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

"Formare auditori interni pentru sisteme de management de calitate în laboratoare de 
încercări/etalonări în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi SR EN ISO 19011:2003" 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Mişcarea Română pentru Calitate, Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de specializare 

Perioada 2-4 Iul. 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Curs de instruire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

"Estimarea şi exprimarea incertitudinii de măsurare în chimie" 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Mişcarea Română pentru Calitate, Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de specializare 

Perioada 18-20 Iun. 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Curs de instruire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

"Auditori pentru sisteme de management de mediu" 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Mişcarea Română pentru Calitate, Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de specializare 

Perioada 21-23 Iun. 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Curs de instruire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

"Auditori pentru sisteme de management al siguranţei alimentelor" 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Mişcarea Română pentru Calitate, Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de specializare 



  
 

Perioada 7-9 Mai 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Curs de instruire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

"Tranziția la standardul ISO 9001:2008. Proiectarea și implementarea sistemelor de management al 
calităţii " 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Mişcarea Română pentru Calitate, Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de specializare 

Limba maternă română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă: 25 ani de activitate în echipe de cercetare, ca director de granturi/contracte de  
 cercetare cât şi ca membru în echipă 
 Capacitate de comunicare foarte bună dobândită prin experienţa proprie de cadru didactic şi 
cercetător, prin participarea la manifestări internaţionale și prin activitatea în posturi de conducere 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bune aptitudini de conducere, organizare, management al proiectului şi al echipei obținute prin 
activitatea de Management în educație/ academic, obținute prin activitatea desfășurată la nivelul 
ARACIS, CNCSIS, CNATDCU, prin activitatea de management în cercetare și prin activitatea de 
evaluator pentru programe de cercetare naționale și internaționale. 
Febr. 2004 – Ian. 2008 – Secretar ştiinţific al Facultăţii de Horticultură, Universitatea din Craiova 
Febr. 2008 – 2018 – Prodecan al Facultăţii de Horticultură, Universitatea din Craiova şi Responsabil   
departamental ERASMUS 
2008 – prezent – Şef LABORATOR DE ANALIZE PENTRU SIGURANŢA ŞI CALITATEA 
PRODUSELOR AGROALIMENTARE, LAFCH-Universitatea din Craiova, acreditat RENAR martie 2009 
2008 – prezent – Director CENTRU DE CERCETARE PENTRU CALITATEA ȘI SIGURANȚA  
 ALIMENTELOR (CASIALIM) 
Organizarea a numeroase conferințe naționale și conferințe cu participare internațională 
Referent în comisii de doctorat în domeniul Ingineria produselor alimentare (30 teze de doctorat) 
Mobilitate de predare în cadrul programului LLP-ERASMUS la Università degli Studi di Milano, Italia 
Mobilitate de training în cadrul programului ERASMUS la Universida' degli Studi Della Tuscia, Italia 
Mobilitate de training în cadrul programului LLP-ERASMUS la Marmara Üniversitesi, Istanbul, Turcia 
Mobilitate de training în cadrul programului ERASMUS la Universitat Politecnica de Valencia, Spania 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Competențe științifice domeniul de specializare inteligentă Bioeconomie dobândite prin participarea în 
proiecte de cercetare, coordonare teze de doctorat, evaluare proiecte și recenzare lucrări 
Dezvoltarea de produse alimentare inovative, cu funcționalitate ridicată, cu proprietăți nutritive și 
senzoriale îmbunătățite 
Dezvoltarea si validarea de metode de analiză fizico-chimică (UV-Vis, HPLC, FAAS, GAAS), metode de 
evaluare a activității antioxidante 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 
Programe de prelucrări statistice: Statistica, Statgraphics Centurion 
Softuri specifice pentru analiză cromatografică, spectrofotometrie și spectrometrie 

  

Alte competenţe şi aptitudini - Coordonare proces de acreditare/evaluare periodică pentru programul de licenţă Tehnologia 
Prelucrării Produselor Agricole şi pentru programele de master Controlul şi expertiza produselor 
alimentare, Siguranța alimentară și protecția consumatorului 
- Implementarea sistemului de management al calităţii conform ISO 9001:2008 în cadrul Facultăţii de 
Horticultură, Universitatea din Craiova şi acreditarea acestuia  
- Referent la numeroase reviste ISI și reviste indexate în baze de date internaționale 

  

Permis(e) de conducere  Categoria B din 1986 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


  
 

Premii - Premiul DUMITRU I. ȘTEFĂNESCU al Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu 
Șisești pentru lucrarea “Trandafir I., Cosmulescu S., Botu M., Nour Violeta 2016. Antioxidant activity, 
and phenolic and mineral contents of the walnut kernel (Juglans regia L.) as a function of the pellicle 
color. Fruits 71(3), 177-184.” 
- Premiul "Societăţii Române a Horticultorilor" pentru lucarea "Tehnologii şi utilaje în industria 
conservelor de legume şi fructe" (2004)  
- Marele preliu al "Societăţii Române a Horticultorilor" cu prilejul Congresului al XII-lea dedicat 
Centenarului Marii Uniri pentru lucrarea „Procesarea industrială a legumelor și fructelor” (2018) 
- Diploma de onoare pentru activitatea didactică şi ştiinţifică desfăşurată în cadrul Universităţii din 
Craiova, cu ocazia aniversării a 60 de ani de învăţământ superior la Craiova 
- Diplomă de Excelență și Pemiu Special al USAMVB “Regele Mihai I al României” pentru cererea de 
brevet de invenție  Rețetă furajeră pentru obținerea de ouă cu conținut ridicat de acizi grași 
polinesaturați omega 3 și carotenoizi acordată la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii 
PRO INVENT Cluj-Napoca, ediția a XVI-a, 21-23 martie 2018 
- Diplomă de Excelență pentru cererea de brevet de invenție  Rețetă furajeră pentru obținerea de ouă 
cu conținut ridicat de acizi grași polinesaturați omega 3 și carotenoizi acordată la Salonul Internațional 
al Cercetării, Inovării și Inventicii PRO INVENT Cluj-Napoca, ediția a XVI-a, 21-23 martie 2018 
- Diplomă de Excelență a USAMV Cluj-Napoca pentru cererea de brevet de invenție  Rețetă furajeră 
pentru obținerea de ouă cu conținut ridicat de acizi grași polinesaturați omega 3 și carotenoizi acordată 
la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii PRO INVENT Cluj-Napoca, ediția a XVI-a, 21-
23 martie 2018 
- Diplomă și Medalie de Aur pentru cererea de brevet de invenție  Rețetă furajeră pentru obținerea de 
ouă cu conținut ridicat de acizi grași polinesaturați omega 3 și carotenoizi acordată la Salonul 
Internațional de Invenții și Inovații “Traian Vuia” ediția a III-a, Timișoara, 15 iunie 2018. 
- Diplomă de Excelență si Medalia Pro Invent pentru cererea de brevet de invenție  Ouă cu conținut 
ridicat de acizi grași polinesaturați omega 3 și carotenoizi si metoda de obtinere a acestora acordată la 
Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii PRO INVENT Cluj-Napoca, ediția a XVI-a, 20-22 
martie 2019 
- Diplomă de Excelență pentru cererea de brevet de invenție Pâine fără gluten pe bază de făină de orez 
cu făină de năut și pudră de roșcove și procedeu de obținere a acesteia acordată la Salonul 
Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii PRO INVENT Cluj-Napoca, ediția a XVI-a, 20-22 martie 
2019 
- Diplomă și Medalie de Argint pentru cererea de brevet de invenție Ouă cu conținut ridicat de acizi 
grași polinesaturați omega 3 și carotenoizi si metoda de obtinere a acestora acordată la Salonul 
Internațional de Invenții și Inovații EUROINVENT, Iași, 16-18 mai 2019. 
- Diplomă de excelență pentru cererea de brevet de invenție Pâine fără gluten pe bază de făină de orez 
cu făină de năut și pudră de roșcove și procedeu de obținere a acesteia acordată la Salonul 
Internațional de Invenții și Inovații EUROINVENT, Iași, 16-18 mai 2019. 
- Premii CNCS pentru publicare lucrări științifice în reviste cotate ISI din zona roșie și galbenă 
 

Membru al asociaţiilor 
profesionale 

- International Society for Horticultural Science (I.S.H.S.) 
- Global Harmonization Initiative 
- Balkan Environmental Association (B.En.A.)  
- Societatea de Chimie din România 
- Mişcarea Română pentru Calitate 
- Asociaţia Specialiştilor din Morărit şi Panificaţie dn România 
- Societatea Română a Horticultorilor 
- Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din România – A.S.I.A.R. 

  

Realizări științifice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cărţi şi capitole in cărţi publicate in edituri recunoscute din țară – 22  

 Articole publicate in reviste cotate Web of Science (Clarivate Analytics) – 50 (h-index 14)  

 Articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale -39 (Scopus, h-index = 14)  

 Studii publicate in volumele unor manifestări științifice internaționale – 18  

 Studii publicate in volumele unor manifestări naționale – 50  

 Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare – 14 (4 director) 
https://scholar.google.com/citations?user=o1kWlHcAAAAJ&hl=ro&oi=ao 
https://orcid.org/0000-0001-9904-0157 
https://www.researchgate.net/profile/Violeta_Nour 
 

 
  

Data: 15.07.2020 

https://scholar.google.com/citations?user=o1kWlHcAAAAJ&hl=ro&oi=ao
https://orcid.org/0000-0001-9904-0157
https://www.researchgate.net/profile/Violeta_Nour

