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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MUREŞAN CLAUDIA 

Adresă(e)  Calea Romanilor,  cod 310112, Arad, România 

Telefon(oane) Mobil : 0257 219331   

Fax(uri) Fax:  0257 219242 

E-mail(uri)  muresanclaudette@yahoo.com  
 claudia.muresan@uav.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 05.1971 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad  
Şef Lucrări Dr.Ing. 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada În prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef Lucrări, dr. ing. ind. alimentară 

Activităţi şi responsabilităţi principale Educarea şi instruirea studenţilor în cadrul orelor de curs, laborator, seminar şi proiect 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei Nr.77, P.O. BOX 2/158 AR, 310130 Arad,  
   Tel.: (40-257)-280 070 , Fax: (40-257) 283 010, E-mail :  rectorat@ uav.ro,  

Website : http://www.uav.ro    

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior – activitate didactică și de cercetare - Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism 
şi Protecţia Mediului 

 Di 

    Activitatea didactică și de cercetare: Tehnologia vinului și a băuturilor alcoolice; Principii și metode de 
conservare a produselor alimentare; Tehnici culinare și produse de patiserie; Băuturi în alimentație 
publică și agroturism; Analiza siguranței alimentelor; Politici și strategii globale de securitate alimentară; 
Managementul produselor de catering; Management de risc. 

 

 
 

http://www.uav.ro/
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Educaţie şi formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

 
Perioada 

 
 
 
Februarie 2013 
„Auditor intern pentru sisteme de management al mediului ” conform EN ISO 14001:2004 şi EN ISO 
19011:2011, certificat nr. 321-2013  acordat de TUV Rheinland România 
 
TUV Rheinland Akademia 
 
ISCED 6 
 
Februarie 2013 
„Specialist pentru sisteme de management de mediu ” conform EN ISO 14001:2004, certificat nr. 122-
2013  acordat de TUV Rheinland România 
 
TUV Rheinland Akademia 
 
ISCED 6 
 
Septembrie 2012 
„Specialist in cunoaşterea şi aplicarea managementului deşeurilor şi substanţelor periculoase ”, 
certificat nr. 579-2012  acordat de TUV Rheinland România 
 
TUV Rheinland Akademia 
 
ISCED 6 
 
 
Februarie 2012 

Calificarea / diploma obţinută „Specialist pentru sisteme de managementul calităţii” conform EN ISO 9001:2008, certificat nr. 259-
2012  acordat de TUV Rheinland România 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

TUV Rheinland Akademia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   ISCED 6                 

 
 

Perioada 
 

 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Decembrie 2008   
 
„Specialist pentru sisteme de management al siguranţei alimentelor” conform SR EN ISO 22000:2005, 
certificat nr. TRRO AK – 468 – 2008  acordat de TUV Rheinland Akademia 
 
TUV Rheinland Akademia 
 
ISCED 6 
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                                               Perioada 

 
              Calificarea / diploma obţinută 

 
             Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
                                               Perioada 

 
              Calificarea / diploma obţinută 

 
             Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

                                           Perioada 
 

              Calificarea / diploma obţinută 
 

             Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

        Nivelul în clasificarea naţională sau 
                                  Internaţională 

 
Perioada 

 
              Calificarea / diploma obţinută 

 
             Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

        Nivelul în clasificarea naţională sau 
                                  internaţională 

 

 
Noiembrie 1997 – Noiembrie 2005 
 

    Doctor în  Inginerie Industrială – inginerie alimentară 
 
Biochimie, Tehnologii Alimentare, Tehnici si procedee de separare, identificare, dozare a compușilor 
fenolici din struguri, musturi si vinuri 
Competente profesionale dobandite: aprofundarea cunoasterii  în  domeniului profesional – inginerie 
alimentară 
 
Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi 
 
ISCED 8 
 
 
Octombrie 2011 – iulie 2013 
 
Master  
 
Domeniul : Ingineria Mediului 
 
 
Universitatea “Aurel Vlaicu “ din Arad 
Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului, profil Evaluarea şi Controlul Calităţii 
Mediului 
 
ISCED 7 
 
Octombrie 1990 – Iunie 1995 
 
Inginer Diplomat 
 
Tehnologia și utilaj în industria vinului; Tehnologii generale în industria alimentară;  Controlul calității 
produselor alimentare;  Chimie organică, Chimia alimentelor,  Biochimia produselor alimentare; 
Operații și aparate în industria alimentară; Microbiologia produselor alimentare. 
Competente profesionale dobândite: aprofundarea cunoașterii  în  domeniului profesional – inginerie 
alimentara 
 
Universitatea “Aurel Vlaicu “ din Arad, Facultatea de Inginerie şi Ştiinţe Economice, Profil Tehnologia 
Produselor Alimentare 
 
ISCED 6   
 
Octombrie 1992 – Iunie 1995 
 
Certificat de absolvire – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
 
Psihologia educației, Pedagogie, Metodica specialității, Practica pedagogică 
 
 
Universitatea de Vest din Timișoara 
 
ISCED 6   
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                                               Perioada 
 

              Calificarea / diploma obţinută 
 

             Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

                                        

 

Februarie 2013 
 

   Studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă  -  Certificat de atestare 
a competenţelor profesionale 

 

Didactica predării disciplinelor tehnice. Pedagogie 
 
 

Universitatea Politehnica din Bucureştii 
 
ISCED 6 

 

Aptitudini şi competenţe personale 

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de comunicare si adaptare, spirit de echipa, activitate de tutoriat a studenţilor 
Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obtinuta prin experienta de munca in strainatate – 
visiting professor 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
 

Experienta buna a managementului de echipa, spirit organizatoric - organizare workshop cu 
participare internaţională 
Membru în comitetul de organizare a Sesiunilor de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti - Secţiunea 
Tehnologie şi Inginerie Alimentară 
Membru în Consiliul Departamentului STN din cadrul FIATPM  
Responsabil Calitate în cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului 
Responsabil Program de studii  Ingineria Produselor Alimentare 

Competenţe şi aptitudini tehnice Specialist pentru sisteme de managementul calităţii- conform EN ISO 9001:2008 
Specialist pentru sisteme de management al siguranţei alimentelor- conform SR EN ISO 22000:2005 
Specialist pentru sisteme de management de mediu - conform EN ISO 14001: 2004 
Auditor intern pentru sisteme de management al mediului - conform EN ISO 14001:2004 şi EN ISO 
19011:2011 
Specialist în cunoaşterea şi aplicarea managementului deşeurilor şi substanţelor periculoase – TUV 
2012 
Lector Formator – Auditor de mediu; Auditor pentru sisteme de management al siguranţei alimentelor 
Lector formator  - Distilator rachiuri naturale; Preparator rachiuri industriale și lichioruri 
Coordonator lucrări metodico - științifice pentru obținerea gradului didactic I în învățământul 
preuniversitar 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- Utilizarea calculatorului – pachetul Office (Word, Excel, Power Point) 

  

  
 

  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte competenţe şi aptitudini     Membru al asociaţiilor profesionale:  
- membru al Societăţii de Chimie din România  
- membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România 
- membru al Asociaţiei pentru Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest a României 

             - membru  ASIAR 
  

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


