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Curriculum vitae  
Europass  

                                                                                                        

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ileana Raluca Miclea 
E-mail(uri) ileanamiclea@yahoo.com ileana.miclea@usamvcluj.ro  

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 26 septembrie 1982 
  

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada februarie 2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitate de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, Cercetare 

Perioada februarie 2009 – ianuarie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitate de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, Cercetare 
  

Studii  
  

Perioada/Denumire 1 mai 2011 – 30 aprilie 2013; Studii postdoctorale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Producerea in vitro a embrionilor de mamifere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara; Proiect 
POSDRU/89/1.5/62371, co-finanţat din Fondul Social European prin intermediul POS-DRU 2007-2013 

Perioada/Denumire octombrie 2006 – iulie 2010; Studii doctorale cu titlul tezei “Efectul utilizării unor antioxidanţi în mediile 
de maturare a ovocitelor şi de cultură a embrionilor” 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biochimie, Principii ale metodologiei cercetării agronomice şi medical veterinare, Managementul 
cunoştiinţelor în pregătirea în doctorantură, Biologia reproducţiei,Metodologia elaborării tezei de 
doctorat, Culturi de celule animale/Competenţe în ceea ce priveşte evaluarea morfologică şi biochimică 
a maturării ovocitelor şi calităţii embrionilor în scopul aprecierii şi certificării calităţii germoplasmei 
animale, producerea in vitro a embrionilor de suine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Perioada/Denumire 
octombrie 2006 – februarie 2008; Masterat Inginerie genetică şi Biotehnologii de reproducţie aplicate în 
producţia animalelor 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biochimie celulară, Genetică moleculară, Tehnici de manipulare a genelor, Biotehnologii asociate 
transferului de embrioni 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca  

Perioada   octombrie 2001 – iulie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biochimie, Enzimologie, Chimie analitică, Genetică, Inginerie genetică, Reproducţie, Transfer de 
embrioni, Microbiologie, Micropropagare in vitro, Culturi de celule vegetale, Culturi de celule animale, 
Ameliorarea plantelor, Ameliorarea animalelor, Management, Marketing mi-au permis acumularea de 
cunoştiinţe şi competenţe privnd genetica fundamentală, tehnicile specifice ingineriei genetice, diferitele 
metode de cultură a celulelor vegetale şi animale, administrarea şi conducerea unei firme 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
  

Cursuri de specializare / Stagii 
de pregătire  

 
  

Perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Stagiu de formare – certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea calităţii ovocitelor de bovine şi cabaline consecutiv maturării in vitro, producerea in vitro şi 
evaluarea calităţii embrionilor bovini 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Laboratorio di biologia della riproduzione e dello sviluppo, Dipartimento di Scienze veterinarie per la 
salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (VESPA), Universita degli Studi di Milano 

Perioada/Denumire 10 – 19 noiembrie 2010; Animal Cell Biotechnology: Products from cells - Cells as products 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare şi absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri practice şi teoretice referitoare la culturi de celule animale, transformare genetică, diferite 
sisteme de cultură a celulelor animale, determinarea viabilităţii şi a morţii celulare, controlul calităţii  
proteinelor recombinante, cultura şi caracterizarea celulelor stem. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institut Pasteur de Montevideo, Uruguay 

Perioada/Denumire 25 mai - 4 iunie 2009; Advanced Practical Course in Mammalian Cell Biology 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare şi absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri practice şi teoretice referitoare la culturi de celule animale, producerea de proteine 
recombinante, caracterizarea prin imunohistochimie si imunofluorescenta, cuantificarea proteinelor si 
expresiei genelor, tehnica siARN 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

TÜBİTAK, Marmara Research Center, Genetic Engineering and Biotechnology Institute (GEBI), 
Gebze, Turcia 

Perioada/Denumire 
30 august - 5 septembrie 2008; Free Radical Summer School: Lipid peroxidation and free radical 
signaling: role in pathophysiology 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare şi absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri teoretice referitoare la oxidarea si peroxidarea lipidelor, semnalizarea cu ajutorul radicalilor 
liberi, rolul radicalilor liberi in functia celulara si in provocarea bolilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Society for Free Radical Research Europe 

Perioada/Denumire 7 – 20 iulie 2008; Summer School in Embryology and Embryonic Stem Cell Biology 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare şi absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri practice şi teoretice de embriologie, culturi de celule animale, cultura celulelor stem 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

University of Medicine and Pharmacy Victor Babeş, Timişoara şi Ulm University, International Graduate 
School in Molecular Medicine 

Perioada octombrie 2006 – februarie 2008 

Perioada/Denumire 18 februarie – 3 martie 2007; Intensive Programme Food and Health  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare şi absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri practice şi teoretice referitoare la microbiologie, tehnologii,  biochimie, etică şi legislaţie în 
domeniul promovării şi asigurării sănătăţii prin intermediul alimentaţiei 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universiteit Gent, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Aptitudini şi competenţe  

Limbă(i) maternă(e)  Româna 

Altă limbă(i)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Franceză   C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 

Italiană   C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 

Germană   B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi aptitudini tehnice 
Cunoştiinţe teoretice şi experienţă de laborator privind maturarea ovocitară in vitro, fecundaţia in vitro, 
cultivarea celulelor animale şi embrionilor, analize biochimice şi evaluări morfologice pentru aprecierea 
şi certificarea calităţii germoplasmei animale 

  

Membru al organizaţiilor 
profesionale 

The European Society for Domestic Animal Reproduction  
The American Association for the Advancement of Science 
Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară 
Federation of European Biochemical Societies 
The European Plant Science Organisation 

  

Alte competenţe şi aptitudini 

Certificat de absolvire a cursului de pregătire a cadrelor didactice în cadrul Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
care a conferit competenţe didactice şi de predare confirmate prin titlul de Profesor Bologna conferit de 
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România în 2012  

  

Activitate de cercetare  

Director de grant Proiect CNCSIS, tip TD, 343/2007, Cercetări privind efectul utilizării unor antioxidanţi în mediile de 
maturare a ovocitelor şi de cultură a embrionilor  

 Granturi de cercetare ale USAMV Cluj-Napoca pentru asistenţi şi sefi de lucrări: Studiul influenţei unor 
amestecuri de antioxidanţi asupra maturării ovocitelor, 2012. 

Membru în colective de cercetare 
CEEX, tip M1, „Studiul variabilităţii genetice pentru crearea de linii în populaţii de ciprinide (Cyprinus 
carpio) din Nord-Vestul Transilvaniei pentru utilizarea markerilor genetici şi a biotehnologiilor asociate 
pentru conservarea durabilă a genofondului”, Contract nr. 45/2005, 2005-2008. 

 CEEX, tip M4, „Laborator pentru certificarea şi criostocare germoplasmei animale”, Contract nr. 
165/2006, 2006-2008. 

 PN II, tip Parteneriate "Certificarea şi conservarea potenţialului genetic al rasei Mangalita prin metode 
biotehnologice”, Contract nr. 51-081/2007, 2007-2010. 

 PN II, tip Parteneriate, „Conservarea ex situ a potenţialului genetic al rasei Ţigaie crescută în 
Transilvania”, Contract nr. 52-131/2008, 2008-2011. 

 PN II, tip Idei, „Dezvoltarea cunostintelor referitoare la crioconservarea spermatozoizilor si ovocitelor 
provenite de la rasele Mangalita si Bazna”, Contract nr. 1081/2009, 2008-2011. 

 Plan sectorial ADER 2020, „Cercetări privind menţinerea efectivelor de suine din rasele Bazna şi 
Mangaliţa ,,in situ’’la nivel minim de risc genetic pentru evitarea consangvinizării”, Contract nr. 
115/2011, 2011-2014. 



 

Pagina / - Curriculum vitae al  
Miclea Ileana Raluca  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

 Plan sectorial ADER, “Cercetări privind complementaritatea rasei Bazna si Mangalita cu alte rase de 
suine”, Contract nr.  5.1.6/2015, 2015-2018. 

 PN III, tip BRIDGE, „Dezvoltarea capacitatii de expertiza a calitatii materialului seminal taurin si suin in 
vederea imbunatatirii procesului de selectie a reproducatorilor”, contract nr. 16BG ⁄ 2016, 2016-2018 

 


