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INFORMAŢII PERSONALE NUTA DANIELA 
 

 Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr 1-3, sector 5, 050463 Bucuresti, Romania  

 +4 021 318 36 20    +4 0722 40 95 66    

 daniela.nuta@insp.gov.ro 

Sexul feminin| Data naşterii 25/07/1966| Naţionalitatea romana 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

  

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
 

 
Asistent universitar, pozitia 4, Disciplina Igiena si Ecologie, 
Departamentul Discipline Fundamentale,  Facultatea de Moase si 
Asistenta Medicala, Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol 
Davila’’ Bucuresti  

1992  - prezent 

 

 

2007 – prezent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 – prezent 

Medic primar igiena; Cercetator Stiintific gr II; Doctor in medicina 

Institutul National de Snatate Publica,  Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr 1-3, sector 5, 050463 
Bucuresti, Romania; www.insp.gov.ro 

Expert al Ministerului Sanatatii  in domeniile alimente şi ingrediente alimentare noi si 
alimente cu destinatie nutritionala speciala; aceasta activitate consta in: 

-  elaborarea punctelor de vedere in domeniile respective; 
-  intocmirea mandatelor ce cuprind aceste puncte de vedere pentru întâlnirile care 

au loc in grupurile de lucru la nivel european; 
- participarea in mod regulat la intalnirille de lucru în cadrul Comisiei Europene sau 

a Consiliului Uniunii Europene 
Tipul sau sectorul de activitate  participarea la nivelul Uniunii Europene in cadrul procesului elaborarii 
si actualizarii legislatiei din domeniul alimentar   
 
Predarea orelor de lucrari practice de igiena la Catedra de Igiena si Ecologie Medicala a 
UMF Carol Davila Bucuresti,  Facultatea de Moase si Asistenta Medicala si Medicina 
Generala 
 

2005 – 2009 

 

  
 

Director national de proiect în cadrul Pactului de Stabilitate : “Consolidarea  Serviciilor  de  
Siguranţa  Alimentului  şi  Nutriţie  în  Sud-Estul  Europei’ coordonat de Organizatioa 
Mondiala a Sanatatii; in cadrul acestui proiect am coordonat cele 2 componente ale 
acestuia:  
Componenta I : „Politica alimentara, stategie si legislatie”; 
Componenta II: „Stabilirea unui model armonizat si integrat pentru sistemele de siguranta 
alimentara si nutritie”.  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 Au fost desfasurate urmatoarele activitati in cadrul celor 2 componente: 
- infiintarea Comitetului National pentru Alimentatie si Nutritie care a elaborat  Planul 

de Acţiune privind Alimentaţia şi Nutriţia; 
- actualizarea legislaţiei în domeniul alimentar şi siguranţei alimentare; 
- dezvoltarea conceptului de control oficial al alimentului; 
- stabilirea unei liste a unor alimente nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor prin 

emiterea Ordinului M.S.P. nr 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor 
nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei 
alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenti; 

- redactarea unor materiale educaţionale în domeniul alimentar; 
- transmiterea  periodică a raportului de ţară responsabilului regional de proiect 

Tipul sau sectorul de activitate  activitate de management/programe in domeniul 
alimentului/sigurantei alimentare 
 

2000 – 2002 

 

Membru in echipa Proiectului PHARE-RO 9704 – 01 si 02 prin  doua componente: 
- componenta 01 ce a constat in transpunerea si armonizarea legislatiei romanesti 

cu cea a Uniunii Europene in domeniul alimentului, igienei si sigurantei alimentare; 
- componenta 02 ce a cuprins urmatoarele aspecte:  instruirea in domeniile igiena in 

societatile comerciale din industria alimentara,;practica consultantei si a instruirii, 
principiile HACCP din Codex Alimentarius si aplicatii practice ale HACCP; 
implementarea sistemului ISO 9001; legislatia din domeniul igienei si sigurantei 
alimentare; tendinte si perspective ale acestei legislatii in Uniunea Europeana 

Tipul sau sectorul de activitate  instruire si participare la elaborarea legislatiei in domeniul 
alimentar in perioada preaderarii Romaniei la Uniunea Europeana 
 

1992 - 2004                  

 

Efectuarea unor studii de nutritie legate de structura alimentara si starea de nutritie a 
populatiei (copii, adulti si varstnici) in diferite zone si comunitati din Romania, ca de 
exemplu: colectivitati de copii din gradinite sau din camine de copii, camine de batrani, 
esantioane populationale din mediul urban si rural, din zona de nefropatie endemica 
balcanica etc) 
Activitatile principale derulate in cadrul acestor studii au constat in respectarea 
metodologiei in ceea ce priveste determinarea starii de nutritie a populatiei, si anume: 

- efectuarea anchetei alimentare; 
- determinarea starii de nutritie ; 

- elaborarea si inaintarea unor recomandari in vederea corectarii greselilor 
alimentare in colectivitatile sau pentru esantioanele populationale respectiv 

Tipul sau sectorul de activitate  cercetare medicala 

2007- 2014     

 

 

     

Participarea la intalnirile din cadrul grupurilor de lucru la nivelul institutiilor 
europene (Comisia Europeana, Consiliul Uniunii Europene) implicate in 
procesul elaborarii si aprobarii legislatiei in domeniul alimentului, nutritiei, 
sigurantei alimentare etc 
 
Principalele materii studiate şi abilităţile acumulate : actualizarea legislatiei 
UE in domeniu 
 

  

2008 Acordarea titlului de cercetator stiintific gradul II  prin Ordinul  Ministrului Educatiei, Cercetarii si 
Tineretului nr. 3767/18.04.2008 

 
2005 Obtinerea titlului de Doctor in Medicina cu teza  “ Cercetari privind starea de nutritie in 

calciu la copii si adulti din unele colectivitati si zone din tara” conform Ordinului Ministrului 
Educatiei si Cercetarii 4199/30.05.2005 
 
Principalele materii studiate şi abilităţile acumulate: disciplinele specifice cercetarii stiintifice 
si rezultatele obtinute 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

1995 - 2000   Medic specialist cu obtinerea titlului de medic primar in specialitatea “Igiena Alimentatiei si 
Nutritie” conform ordinului Ministrului Sanatatii nr 727/2000 si de cercetator stiintific gr 2 
 
Principalele materii studiate şi abilităţile acumulate: igiena alimentatiei, nutritie si dietetica, 
aspecte practice privind metodele de determinare a calitatii si sigurantei alimentelor 
 

1992 - 1995 Medic secundar cu obtinerea titlului de medic specialist  in specialitatea “Igiena Alimentatiei si 
Nutritie” conform ordinului Ministrului Sanatatii nr 2393/18.12.1995 si de cercetator stiintific 
 
Principalele materii studiate şi abilităţile acumulate: igiena alimentatiei, nutritie si dietetica, 
aspecte practice privind metodele de determinare a calitatii si sigurantei alimentelor 

 
1992 

 
Medic  secundar Igiena Mediului Ambiant si Igiena Alimentaiei si Nutritie prin examen -concurs din 
data de 15.11.1992; asistent de cercetare. 
 

1990 – 1992 Medic stagiar, Spitalul Judetean Arges 
 

Principalele materii studiate şi abilităţile acumulate: efectuarea practicii de medic stagiar, în 
secţiile “Medicală “ şi “Chirurgie 
 

1984 – 2000 Efectuarea studiilor medicale la Institutul de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti , 
Facultatea de Medicină Generală in urma carora am obtinut Diploma de Doctor- Medic 
seria I nr.2677  cu nr 657/30.09.1991 eliberata de Ministerul Invatamantului,  Institutul de 
Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti , Facultatea de Medicină Generală 
 
Principalele materii studiate şi abilităţile acumulate: conform programei 
 

Alte programe de formare 
profesionala continuua        
 

- Cursul postuniversitar de perfecţionare “Sănătate Publică şi Management – Conducerea 
Proiectelor în domeniul Sănătaţii” – Bucureşti 1998, organizat de Universitatea de Medicină 
şi Farmacie”Carol Davila”; 
- “Comunicarea riscului pentru sănătate, generat de mediu” – Bucureşti, 2000, organizat de 
Institutul de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor şi Farmaciştilor; 
- Cursul “Legislaţia Europeană în domeniul siguranţei alimentare; sistemul de certificare a 
siguranţei alimentare, HACCP” – Bucureşti, 2002, organizat de TuV Umvelt Berlin – 
Brandenburg GmbH în colaborare cu RENAR; 
- Cursul EUROFIR de producere şi utilizare în nutriţie a datelor de compoziţie alimentară, 
Bratislava 16-27 octombrie 2006;  
- Cursul “ Tehnici de moderare şi comunicare”, Munchen, 4-8 decembrie 2006; 
- Cursul de instruire “Food Hygiene & Controls Training Programme Training Course on 
Baby Food Products”, 14-19 octombrie 2012, Trim – Irlanda; 
- Cursul de instruire “Food Composition and  Information”; 25-28 iunie 2013, Madrid – 
Spania 

Limba(i) maternă(e) Romana 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

 Engleza C1  C2  C1 C1  B2  

 Atestat nr. 108/01.07.2014 eliberat de Catedra de Limbi Moderne UMF Carol Davila 

           Franceza B2 C2 B2 B2 C1 

 .  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
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Publicaţii relevante 
 

- Capitolul “ Adevarul despre E-uri “, aparut in cartea “Cum sa traim mai mult si mai bine”,  
pag. 227-243 Ed. Academiei Romane, Bucuresti 2008, ISBN 978-973-27-1722-6 
- Articolul “Implementarea legislatiei Uniunii Europene in domeniul alimentului in 
Romania” publicat in Revista Medicina Moderna, vol XV, nr.11, Bucuresti 2008, ISSN 
1223-0472  
- Capitol in Raportul pe 2008 al Organizatiei Mondiale a Sanatatii in calitate de manager 
national de proiect: “Strengthening food safety and nutrition policies and services in 
South-Eastern Europe”; 
- Participarea la elaborarea “Protocolului de diagnostic si tratament in obezitate la copil” in 
cadrul Programului National de Sanatate a Femeii si Copilului, Ed. Oscar Print, Bucuresti 
2011, ISBN 978-973-668-332-0; 
- Articolele: “Alimente si ingredient alimentare noi” si “Consumul unor produse zaharoase 
si riscuri pentru sanatate prin contaminarea microbiologica”, pag 51-52, respective 23-24 
publicate in Volumul de rezumate ale celei de-a II-a Conferinte Nationale pentru Sanatate 
si Mediu, 28 noiembrie 2012, Ed. Universitara “Carol Davila”, Bucuresti 2012, ISBN 978-
973-708-648-8 

Proiecte in care am  participat ca 
manager de proiect sau 
membruin echipa proiectului 

 

- „Imbunatatirea coordonarii interinstitutionale si asigurarea coerentei procesului 
decizional la nivel tehnic si managerial in domeniul sigurantei alimentelor” SMIS 40024, 
coordonat de ANSVSA, 2014; 
- “Consolidarea  Serviciilor  de  Siguranţa  Alimentului  şi  Nutriţie  în  Sud-Estul  Europei’ 
coordonat de Organizatioa Mondiala a Sanatatii; 
-  PHARE Project RO 9704-02 regarding to the HACCP system and ISO 9000: “Support 
to Enterprises in the Food Industy for Harmonisation of Standards for Food Products”; 
- PHARE Project RO 9704-01 regarding to the national legislation harmonization in line 
with the EU Directives and Regulations 
- „Promovarea alimentatiei sanatoase si prevenirii obezitatii la copil” in cadrul Programului 
National de Sanatate a Femeii si Copilului desfasurat in perioada 2011 – 2012; 
- “Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consum uman” din cadrul 
Programului National de Monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si 
munca, Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor 
asociate factorilor de risc alimentari si nutritivi 2011-2014; 
-  Programului suport “Dezvoltarea infrastructurii calităţii şi a cadrului legislativ privind 
calitatea şi siguranţa produselor agro-alimentare în regiunea balcanică”, Zagreb, Croaţia, 
17-19 11.2003 

Prezentări 
 

- “Laptele un aliment complet” la Conferinta organizata sub egida FAO cu ocazia Zilei 
Mondiale a Laptelui in Scoli, Bucuresti, 30 septembrie 2009; 

Competenţe de comunicare  Competente de comunicare prin activitatea desfasurata, atat la locul de munca cat si in diferitele 
proiecte, conferinte, congrese, simpozioane etc. De asemenea, acestea sunt sustinute si de 
activitatea de predare  din anul 2008 pana in prezent  a oreleorde lucrari practice de igiena la 
Catedra de Igiena si Ecologie,  Facultatea de Moase si Asistenta Medicala si UMF Carol Davila 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Capacitatea de a organiza si a conduce activitati concretizate prin nominalizarea mea ca manager 
national de proiect în cadrul Pactului de Stabilitate : “Consolidarea  Serviciilor  de  
Siguranţa  Alimentului  şi  Nutriţie  în  Sud-Estul  Europei’ coordonat de Organizatioa 
Mondiala a Sanatatii 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Buna colaborare cu colegii  si munca in echipa 

Competenţe informatice  O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office 

Permis de conducere  B 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   
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- “Implementarea legislatiei UE in domeniul alimentului in Romania” la International 
Summer School of Bioethics, Public Health and Management Services ; the International 
Congress of Complementary Medicine, Albena 25-28 mai 2008, Constanta 29-31 mai 
2008 
-“Prevederi legale privind etichetarea produselor alimentare” la al nouălea simpozion al 
Fundaţiei pentru Alimentaţie Sănătoasă, Sinaia, 26-27 octombrie 2007; 

-“Implementarea legislaţiei UE privind suplimentele alimentare şi alimentele cu destinaţie 
nutriţională specială în România” la  Seminarul TAIEX , Bucureşti, 16-17 noiembrie 2006 
- “Development of Food Based Dietary Guidelines: Romania” la Workshop-ul organizat 
de International Life Sciences Institute ,,National Food- Based Dietary Guidelines: 
Experiences, Implications and Future Directions”, 28 - 30 aprilie 2004, Budapesta; 

- “Implementarea Sistemului HACCP în industria alimentară, condiţie de bază pentru 
siguranţa alimentului” la al  IV-lea Simpozion anual al Fundaţiei pentru Alimentaţie 
Sănătoasă, Bucureşti, noiembrie 2002 
- “Starea de Nutriţie în colectivităţi de copii” la Seminarul “Nutriţia şi Sănătatea” – 
Bucureşti, aprilie 1999, organizat de I.M.S.S. în colaborare cu Mars Alimentaire S.A. şi cu 
I.S.P.Bucureşti 

Conferinţe 

 

- “The 1st International Diabetes and Obesity Forum”, Grecia, Atena, 21-23 octombrie 
2010; 
- “Obezitatea in centrul patologiei metabolice”, Bucuresti, 01 iulie 2010; 
-  A-II-a Conferinta Nationala pentru Sanatate si Mediu, 28 noiembrie 2012, Bucuresti; 

- A IX-a Conferinţă Europeană de Nutriţie, Roma, FAO, 1- 4 10.2003 

Seminarii 

 

- “21 st Meeting of the South- eastern Europe Health Network”, Bucuresti, 25-27 iunie 
2009; 

-“ The 3
rd
 workshop of the South-eastern Europe (SEE) Health Network on Food Safety 

and Nutrition (FSN)”, Chişinău, Republica  Moldova, 17-18  mai, 2007; 
- “Integration of Milk Production in the EU Role and functions of political institutions at 
different political levels”, InWEnt – Centrul Internaţional de instruire Leipzig-Zschortau 29 
mai -8 iunie 2007; 

- Workshopul internaţional de experţi, organizat de InWEnt în parteneriat cu Fundaţia 
Universitară CERA,  cu tema: “Integrarea în UE a pieţelor din Bulgaria, Macedonia şi 
România în domeniul industriei alimentare”  care a avut loc în Germania în localitatea 
Feldafing, 30 martie - 01 aprilie 2005; 
- “First Workshop on Food-Policy and Legislation”, Belgrad, Serbia and Montenegro, 
12.05-16.05.2003; 
“Sisteme de control al securităţii alimentare bazate pe HACCP”, program PHARE, 
Constanţa, 17-19.04.2003. 
- “Codex Alimentarius: General principles of food hygiene & HACCP, Bucureşti, 05-
09.05.2003. 
- “Produse alimentare noi rezultate din OMG -evaluare şi reglementări UE”, proiect 
PHARE, 28-29.05.2003. 
- “Iniţiativa Spital Prieten al Copilului”, Bucureşti, 17-18.07.2003 ; 
- Second wokshop on intersectoral development of Food Nutrition Action Plans in South 
East Europe – Sofia, 2001; 

- Seminarul “Environmental Health” – Praga, 1999 condus de Şcoala de Igienă şi 
Sănătate Publică, Universitatea “Johns Hopkins”, U.S.A 
- Seminarul “European Union Consumer Law and Policy” – Bucureşti, 1998, organizat de 
Centrul pentru drepturile consumatorilor Louvain-Belgia; 
- Seminarul “Cercetarea calităţii şi protecţia consumatorilor” – Bucureşti, 1998, organizat 
de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimente şi Agricultură F.A.O 

Premii - locul I la Concursul pentru tinerii cercetători în domeniul nutriţiei, editia I, noiembrie 
2000, organizat de Fundaţia pentru Alimentaţie Sănătoasă cu lucrarea :“Cercetări privind 
alimentaţia şi starea de nutriţie a persoanelor internate într-un cămin de bătrâni” ; 
- premiul SANABUNA la Primul Congres International „Sanatate, Nutritie, Bunastare”, 15-
17 octomrie 2011, Brasov cu lucrarea: „Aspecte privind implementarea legislaţiei  Uniunii  
Europene în domeniul alimentului în România – suplimente alimentare, alimente cu 
destinatie nutritionala speciala, alimente noi” 
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Afilieri 

 
- membra a Colegiului Medicilor din Romania; 
- vicepresedinte al Comitetului National pentru Alimentatie si Nutritie;  
- vicepresedinte al Fundaţiei pentru Alimentaţie Sănătoasă;  
- expert al Ministerului Sanatatii in domeniul alimentului (alimente şi ingrediente 
alimentare noi si  alimente cu destinatie nutritionala speciala) la nivelul institutiilor 
europene 

 
 
 
 
 
 

          NUTA  DANIELA
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