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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Palcu Sergiu Erich

Adresă(e) Sat Munar Nr.144 , cod 317286, ,Comuna Secusigiu, România
Telefon(oane) Fix: +40 257219331 Mobil: 0742.121.474

Fax(uri) +40 257219242
E-mail(uri) palcusergiu@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 07.04.1971

Sex Masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Şef Lucrări Dr.Ing.

Experienţa profesională Din octombrie 2000 până în prezent

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Funcţia sau postul ocupat Şef Lucrări
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

Educaţie şi formare

Perioada Noiembrie 2011- Mai 2012
Calificarea / diploma obţinută Manager în activitatea de turism/Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Planificarea activităţii unităţii.Conducerea proceselor de ameliorare continuă a calităţii în
unitate.Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi a protecţiei mediului.Conducerea
compartimentelor operaţionale şi funcţionale ale unităţii.Coordonarea administrării resurselor
umane.Fundamentarea şi implementarea programelor de marketing.Coordonarea activităţilor realizate
prin furnizori şi parteneri.Gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare.Asigurarea sistemului de
organizare funcţională a unităţii.Elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

S.C.CENTRUL DE PREGĂTIRE ”TURISM, HOTEL, RESTAURANT – MARIAN BUGAN ” SRL
BUCUREŞTI

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 6

Perioada Noiembrie 2003 – Iunie 2008
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Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe Agricole şi Silvice
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
- Biochimie; Toxicologie ;
- Microbiologie;
- Tehnică experimentală;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Horticultură

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 6

Perioada Octombrie 1995 – Iunie 2000
Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

- Chimie organică;
- Chimia alimentelor;
- Biochimia produselor alimentare;
- Microbiologia produselor alimentare;
- Nutriţie umană şi toxicologie;
- Tehnologia şi controlul calităţii în industria vinului;
- Tehnologia şi controlul calităţii în industria laptelui;
- Tehnologia şi controlul calităţii în industria morăritului;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea “Aurel Vlaicu “ din Arad, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului,
Profil Tehnologia Produselor Alimentare, Specializarea Tehnologia şi Controlul Calităţii Produselor
Alimentare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 5

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba C1 Utilizator
experimentat B2 Utilizator

independent A2 Utilizator
elementar B1 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă din perioada facultăţii, când am participat la sesiunile
ştiinţifice derulate în cadrul facultăţii.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Bună experienţă a managementului de proiect şi al echipei

Competenţe şi aptitudini tehnice Specialist pentru sisteme de management al siguranţei alimentelor conform SREN ISO 22000:2005 şi
lector formator Lucrător în Alimentaţie .Experienţă şi bune aptitudini  în realizarea orelor de lucrări
practice la Disciplinele: Biochimie şi Biochimia produselor alimentare, Toxicologie, Bazele
gastronomiei şi gastrotehniei, Managementul şi tehnica servirii, Tehnici culinare şi produse de
patiserie.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

O bună cunoaştere a programelor Word, Excel, ChemWindow

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere Categoria B
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Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere


