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INFORMAŢII PERSONALE Wisznovszky (Muncuţ) Elena Stela  

 

 Str. Dorului, Bl B8, et. 2, ap 10,Arad, România 

 +40                      +40 746491247 
 muncutstela@yahoo.com 
      Messenger yahoo, muncutstela  

 

SEXUL FEMININ | DATA NAŞTERII 07/07/1967 | NAŢIONALITATEA ROMÂNĂ 

  

LOCUL DE MUNCA  

Coordonator al specializării Ingineria Sudării 

Responsabilități 
Predare în domeniul sudării, responsabil de implementare in bune conditii a traseului de 
consiliere studenții, responsabil cu întocmirea orarului, participa la sedinte și îndrumă studenții 
pe perioada practicii. 

Calificări 
studii superioare tehnice în sudură, experiență specifica 35 ani, spirit de echipa si bun 
comunicator. 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

octombire 2013 - prezent Şef lucrări  

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de inginerie, Bv. Revoluţiei, nr. 77, CP 310130 

Predare cursuri, derulare programe de cercetare, coordonare activităţi didactice, secretar în comisii de 
examen de licenţă şi membru în comisii de acreditare. 

Activitate didactică şi cercetare ştiinţifică 

Octombrie2001 – octombrie2013 Asistent universitar 
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de inginerie, Bv. Revoluţiei, nr. 77, CP 310130 

Cercetare, Predare laboratoare, seminarii, coordonare proiecte de an 

Activitate didactică şi cercetare ştiinţifică 
septembrie1998 –octombrie2001 Subinginer – filiera tehnologică 

Liceul tehnologic de transporturi Auto Henri Coandă din Arad, 

Predare cursuri, coordonarea lucrărilor de practică, 

Activitate didactică 

februarie 1994 –septembrie 1998 Operator blister şi sudură WIG 
Sanevit Arad, str. Petru Rareş nr. 149 

Conducere şi programare utilaje 

Activitate de producţie 

februarie 1991 – februarie 1994 Bobinator în cadrul secţiei de bobinaj 
Întreprinderea UTA Arad, Bv. Piata UTA 

Elemente specifice sectiei de bobinaj 

Activitate de producţie 

octombire 1985 – februarie 1991 Metrolog-reparator în cadrul secţiei de AMC 
Combinatului de Îngrăşăminte Chimice Arad, loc. Vladimirescu 

Reparaţii şi întreţinere debitmetre electromagnetice, raparaţii şi întreţinere aparate indicatoare 
de tablou. 

Activitate de reparaţii şi întreţinere 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

februarie 2013 Doctor inginer, seria H nr. 0030340  Scrieţi nivelul 
EQF, dacă îl 
cunoaşteţi 
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Universitatea POLITEHNICA din Timişoara, România. 

Optimizarea procesului de sudobrazare MIG/MAG – CMT a îmbinărilor disimilare din table subţri / 
cunoaşterea şi studiul problemelor apărute la sudobrazare tablelor sub 1,5 mm zincate, aluminu,cupru 

iunie 2001 Diplomă de licenţă, Seria B Nr. 0016023 (inginer Utilajul şi Tehnologia sudării  

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Inginerie 

▪ Tehnologii pentru sudare prin topire, Echipamente de sudare, Calculul şi construcţia structurilor 
sudate, Controlul îmbinărilor şi a produselor sudate 

iunie 1991 ▪ Diplomă de subinginer, Seria J Nr.3850 (subinginer Tehnologia sudării) 
▪ Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Mecanică 

▪ Tehnologii pentru sudare prin topire, Echipamente de sudare, Calculul şi construcţia structurilor 
sudate, Controlul îmbinărilor şi a produselor sudate 

iunie 1985 Diplomă de bacalaureat, profilul electotehnică 
Electrotehnică şi materii specifice meseriei, atestat calificarea de electromecanic 

Liceul de chimie industrială nr. 4, Arad 

COMPETENΤE PERSONALE   

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză 

B1  B1  B1  B1  B1  

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. 
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

  

Competenţe de comunicare  O bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de cadru didactic. 
Spiritul de echipă dobândit în cadrul contractelor de cercetare ştiinţifică, alte organisme.  
Capacitate de adaptare la diverse medii sociale şi culturale, obţinută prin colaborarea cu instituţii şi 
firme din ţară 

  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Spirit organizatoric cu experienţă în logistică, în organizarea gestionării studenţilor, a 
examenelor de licenţă etc., a unor manifestări ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, work-
shop-uri, etc.) 

  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Competenţe în realizarea dosarelor de acreditare ARACIS , participare în comisii 

▪ Competente în realizarea actelor pentru comisiile de licență, participarea ca secretar de comisie 

  

Competenţe informatice  ▪ bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™); 
AutoCAD, SolidWorks 

▪ cunoștințe de folosire a internetului; 

▪ cunoştinţe în diferite programe de calcul statistic. 

  

Alte competenţe  ▪ cunoștințe de electronică 

  

Permis de conducere  ▪ nu deţin permis de conducere 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 


