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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ursachi, Claudiu - Ştefan  
Adresă(e) Cod postal, 310048, Arad, Romania 

Telefon(oane) - Mobil: 0749111570 

Fax(uri) - 

E-mail(uri)   ursachi70@yahoo.com  ; claudiu.ursachi@uav.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 10.02.1970 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea ,,Aurel Vlaicu din Arad” 
 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1998 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică: Tehnologia cărnii, Tehnologia conservelor de legume şi fructe,  Radiotoxicologie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Complex Universitar M, Str. Elena Drăgoi, nr.2-4, cod 310330 Arad, România 
Tel/Fax: (40-257) 219000 
Web: http://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie-alimentara-turism-si-protectia-mediului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Facultatea de Inginerie  

Perioada 2001 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică: Tehnologia cărnii, Tehnologia conservelor de legume şi fructe, Utilaje în industria 
alimentară 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Complex Universitar M, Str. Elena Drăgoi, nr.2-4, cod 310330 Arad, România 
Tel/Fax: (40-257) 219000 
Web: http://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie-alimentara-turism-si-protectia-mediului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Facultatea de Inginerie şi Ştiinţe Economice 

Perioada 2005 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică: Tehnologia cărnii, Tehnologia conservelor de legume şi fructe, Utilaje în industria 
alimentară, Principii şi metode de conservare a produselor alimentare; conducere proiecte de diplomă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Complex Universitar M, Str. Elena Drăgoi, nr.2-4, cod 310330 Arad, România 
Tel/Fax: (40-257) 219000 
Web: http://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie-alimentara-turism-si-protectia-mediului 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului 

Perioada 2009 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică: Tehnologia cărnii,  Utilaje în industria alimentară, Principii şi metode de 
conservare a produselor alimentare; Operaţii unitare în industria alimentară, conducere proiecte de 
diplomă. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Complex Universitar M, Str. Elena Drăgoi, nr.2-4, cod 310330 Arad, România 
Tel/Fax: (40-257) 219000 
Web: http://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie-alimentara-turism-si-protectia-mediului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului 

Perioada 2012 - 2021 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică: Tehnologia generale în industria cărnii,  Utilaje în industria alimentară, Principii şi 
metode de conservare a produselor alimentare, Inocuitatea produselor alimentare; conducere proiecte 
de diplomă. Responsabil Comisia de orar, Coordonator departamental Erasmus. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Complex Universitar M, Str. Elena Drăgoi, nr.2-4, cod 310330 Arad, România 
Tel/Fax: (40-257) 219000 
Web: http://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie-alimentara-turism-si-protectia-mediului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului 
 

Perioada 2021 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Confereníar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică: Tehnologia generale în industria alimentară,  Utilaje în industria alimentară, 
Principii şi metode de conservare a produselor alimentare; conducere proiecte de diplomă și 
disertație; responsabil Comisia de orar; coordonator departamental Erasmus. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Complex Universitar M, Str. Elena Drăgoi, nr.2-4, cod 310330 Arad, România 
Tel/Fax: (40-257) 219000 
Web: http://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie-alimentara-turism-si-protectia-mediului 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1992 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Inginer în industria alimentară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biochimie, Nutriţie umană, Toxicologie, Tehnologii generale în industria alimentară, Utilaje în industria 
alimetară, Tehnologia cărnii, Tehnologia laptelui, Tehnologia conservelor de legume şi fructe,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Favultatea de Inginerie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

Perioada 1998 - 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul calităţii produselor alimentare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Favultatea de Inginerie şi Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

Perioada 2001 - 2009 

Calificarea / diploma obţinută Doctor ştiinţe inginereşti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Prevenirea proceselor de degradare oxidativă a produselor alimentare 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Şcoală doctorală 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare a competențelor profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline adecvate cunoașterii pedagogice în proiectarea activităților pedagogice de educație și 
formare: concepte, metode, modele. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnică din București / Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 
continuă POSDRU 87/1.3/S/63709 – Calitate, inovare, comunicare în sistemele de formare continuă a 
didacticienilo din învățământul superior – Domeniul: Științele Educației. 

 ISCED 5 

Perioada 2019 - 2021 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Inginerie și management în agribusiness 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Studii master 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 Utilizator  
experimentat B2 Utilizator  

experimentat B1 Utilizator  
independent B1 Utilizator  

independent B1 Utilizator  
independent 

            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitate de muncă în echipă, comunicare, activitate de tutoriat  studenţi. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea diferitelor activităţi studenţeşti. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Analize fizico chimice şi instrumentale pentru produsele alimentare. 
Specialist pentru sisteme de managementul siguranţei alimentelor  conform standardului național SR 
EN ISO 22000:2005, TUV Rheinland. 

 

     Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, Certificat de absolvire Seria I 00235480, S.C. 
Best Proserv Center, Avizat de Ministerul Educației Naționale. 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Aplicaţii software:Office, CorelDraw, AutoCad 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice - 
 

 

Alte competenţe şi aptitudini Devize şi măsurători în construcţii – studii postliceale. 
 

 

Permis(e) de conducere Categoria B 
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Informaţii suplimentare Responsabil comisia de orar facultate 
 Coordonator departamental Erasmus+ 

Membru asociații profesionale:  
▪ naționale, ASIAR, Societatea de Chimie  
▪ internaționale EFFoST, The European Federation of Food Science and Technology și IAFP, 
International Association for Food Protection. 

Proiecte de cercetare – 
dezvoltare 

                       Responsabil proiect 

1. Responsabil  de proiect  Ș.l. dr. ing. Ursachi Claudiu-Ștefan 
Tipul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0569  
Cod proiect: 10PCCDI/2018 
Titlul proiectului: Închiderea lanțurilor de valoare din bioeconomie prin obținerea de bioproduse 
inovative cerute de piață – PROSPER. 
Durata contractului:2018 - 2020 
Contract nr: 2300 / 04.06.2018  
Valoarea totală a contractului:1.029.750 Lei 

Membru în alte proiecte   1.  Membru în echipa de proiect  Conf. Ursachi Claudiu-Ștefan 
Tipul proiectului: Proiect experimental demonstrativ (PED) 
Codul proiectului: PN-III-P2-2.1-PED-2021-3240 
Titlul proiectului: Îmbunătățirea calității nutritive a unor produse din carne prin apicarea de strategii 
tehnologice inovative 
Durata contractului:2022 - 2024 
Valoarea totală a contractului:593.995 Lei 

  2.  Membru în echipa de proiect  Ș.l. dr. ing. Ursachi Claudiu-Ștefan 
Tipul proiectului: Erasmus+ 
Codul proiectului: 2019-3-TR01-KA205-080177 
Titlul proiectului: Green Thinking Entrepreneur Youth 
Durata contractului:2020 - 2022 
Valoarea totală a contractului:186.014 Eur 

  3.  Membru în echipa de proiect  Ș.l. dr. ing. Ursachi Claudiu-Ștefan 
Tipul proiectului: CNFIS-CDI 
Codul proiectului: CNFIS-FDI-2019-0150 
Titlul proiectului: Laborator la scară pilot pentru procesarea produselor din carne 
Durata contractului: 2019.07.01 – 2019.12.31 
Valoarea totală a contractului: 246.000 Lei 
 
4.  Membru în echipa de proiect  Ș.l. dr. ing. Ursachi Claudiu-Ștefan 
Tipul proiectului: PO FESR 2007/2013 
Titlul proiectului: Biodiversitatea speciilor cu înaltă valoare Funcțională și Nutraceutică 
Durata contractului: 2007 – 2013 
Valoarea totală a contractului: 130.000 Euro 
 

 5.  Membru în echipa de proiect  Ș.l. dr. ing. Ursachi Claudiu-Ștefan 
Tipul proiectului:  Proiect Centrul Municipal de Cultură 
Codul proiectului: contract 2678/2019 
Titlul proiectului: Savoare și culoare în cultura gastronomică arădeană 
Durata contractului: 2019.07.01 – 2020.12.01 
Valoarea totală a contractului: 16.500 Lei 

Anexe   
 

  

 
                                                                                                                       Arad, 05.12.2022                                    
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Universitatea ,, Aurel Vlaicu” din Arad 
Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului 
Departamentul de Ştiin ţe Tehnice și ale Naturii 
 

 
PLAN   MANAGERIAL 2023-2024 

pentru funcţia de Director al Departamentului  ŞTIIN ŢE TEHNICE ŞI ALE NATURII  

Conf. univ. dr. ing. Ursachi Claudiu-Ștefan 

 

                În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 și Carta Universităţii “Aurel 

Vlaicu” din Arad propun următorul plan managerial pentru perioada 2023-2024, în vederea 

organizării şi desfăşurării activităţilor Departamentului  ŞTIINŢE TEHNICE ŞI ALE NATURII 

din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului. 

Planul managerial pe care-l propun porneşte de la premiza continuării muncii depuse, în 

de Directorul de departament și de întregul colectiv al FIATPM. Acest plan managerial poate fi 

pus în practică doar cu sprijinul nemijlocit al tuturor colegilor. 

 1.Introducere 

              Departamentul ŞTIINŢE TEHNICE ŞI ALE NATURII este alcătuit din 26 de cadre 

didactice, titulari pe  perioadă nedeterminată, asttel: 6 profesori universitari,  7 conferențiari 

universitari, 12 șefi de lucrări, 1 asistent universitari. 

În cadrul  Facultăţii de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului funcționează: 

▪ 5 programe de studii de licenţă (Ingineria Produselor Alimentare, Controlul şi 

Expertiza Produselor Alimentare, Ingineria Sistemelor Biotehnologice şi Ecologice, Inginerie şi 

Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism, Protecția Consumatorului și a Mediului);  

▪ 3 programe de master (Managementul Produselor Alimentare, Evaluarea şi Controlul 

Calităţii Mediului, Inginerie și Management în Agribussines);  

▪ un domeniu de doctorat în Ingineria Mediului. 

În cadrul facultății consiliul Departamentului Științe Tehnice și ale Naturii este format 

din 5 membrii  cu următoarele atribuții:  

▪ responsabil cu activitatea didactică;  

▪ responsabil cu activitatea științifică;  

▪ responsabil cu managementul calității;  
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▪ responsabil cu activitatea cu studenții; 

▪ directorul de departament cu atribuțiile stabilite prin legislație. 

 

2. Obiectivele strategice ale departamentului 

Obiectivele strategice ale programului managerial sunt: 

▪ realizarea unui invăţământ performant, centrat pe student; 

▪ creşterea nivelului de satisfacţie a studentului faţă de calitatea actului educaţional; 

▪ dezvoltarea activității de cercetare ştiinţifică și recunoașterea acestei activități; 

▪ asigurarea unui climat de muncă civilizat şi eficient; 

▪ stimularea obţinerii de performanţe în activitatea didactică şi de cercetare, iniţiativei 

personale şi competiţiei; 

▪ creșterea vizibilităţii departamentului și a cadrelor didactice în contextul creşterii 

prestigiului UAV; 

▪ promovarea ofertei educaţionale a departamentului în scopul atragerii viitorilor studenți. 

 

3. Obiectivele specifice 

 

Pentru îndeplinirea acestor obiective,  Departamentul de Ştiinţe Tehnice și ale Naturii va avea 

în vedere următoarele măsuri şi acţiuni: 

a. Activitatea  didactică 

▪ desfăşurarea procesului didactic în conformitatea cu standardele de calitate ARACIS şi a 

legislaţiei în vigoare; 

 
Activitatea 
 didactică 

 
Activitatea de 

cercetare 

 
 

Obiective 
specifice 

 
Activitatea cu 

studenții 
 

 

Resursa  
umană 

 
Managementul 

calității  
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▪ corelarea fișelor de disciplină cu competențele pe care absolvenții trebuie să le dobândească 

pentru a fi competitivi pe piața muncii; 

▪ stimularea interesului studenților la procesul de învățare; 

▪ creşterea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice prin programele de mobilităţi la nivel 

european. 

b. Activitatea  știin țifică și de cercetare 

▪ încurajarea participării cadrelor didactice la sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane 

naţionale şi internaţionale; 

▪ promovarea iniţiativelor referitoare la realizarea de activităţi de cercetare interdisciplinară; 

▪ constituirea unor echipe de cercetare multidepartamentale, definite pe domenii 

interdisciplinare; 

▪ acordarea de suport pentru încheierea de acorduri de colaborare cu alte universități; 

▪ întreținerea corespunzătoare și dezvoltarea bazei materiale în vederea desfășurării activității 

de cercetare. 

c. Activitatea cu studenţii 

▪ asigurarea bazei de date și a accesului studenţilor la informaţiile necesare desfăşurării 

activităţii didactice; 

▪ comunicare permanentă cu studenţii pentru identificarea și soluționarea tuturor problemelor;  

▪ promovare studenților cu rezultate bune în activitatea științifică sau la învățătură în mediul 

economic; 

▪ încurajarea studenţilor pentru a participa la sesiunile de comunicări științifice și 

concursurile studențești; 

▪ responsabilizarea coordonatorilor de specializare pentru programele de studiu de licenţă şi 

master din cadrul departamentului. 

d. Managementul calităţii 

▪ aplicarea și respectarea legilor, regulamentelor şi procedurilor din UAV; 

▪ menținerea și îmbunătățirea  Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu 

cerinţele standardului ISO 9001; 

▪ urmărirea feed-back-ului primit de la studenţi, absolvenţi şi angajatori şi luarea măsurilor de 

creştere a satisfacţiei acestora din punct de vedere a competenţelor dobândite; 

▪ aplicarea principiilor democratice în luarea deciziilor în cadrul departamentului; 
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▪ asigurarea transparenţei activităţilor desfăţurate în cadrul departamentului. 

e. Resursa umană 

▪ omogenizarea contribuţiei membrilor departamentului în activităţile departamentului; 

▪ sprijinirea cadrelor didactice în dezvoltarea  profesională; 

▪ sprijin în soluţionarea tuturor problemelor profesionale ale membrilor departamentului, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare, Carta UAV şi regulamentele UAV; 

     ▪ încurajarea dialogului la orice nivel, fără restricţie, cu orice membru al colectivului sau 

reprezentant al comunităţii academice; 

▪ atragerea de specialiști ca visiting professor în vederea implementării de bune practici. 

 

 f.  Promovarea imaginii departamentului 

▪ actualizarea permanantă a site-ului departamentului; 

▪ încurajarea participării cadrelor didactice în comisii naţionale şi internaţionale;  

▪ dezvoltarea colaborărilor profesionale a cadrelor didactice din cadrul departamentului 

cu cadre didactice de la alte universităţi din ţară şi din străinătate; 

▪ promovarea programelor de studii  ale departamentului; 

▪ dezvoltare de parteneriate cu mediul economic; 

▪ identificarea permanentă de noi metode de promovare a rezultatelor obținute de studenți 

și de cadrele didactice în activitățile desfășurate; 

▪ cointeresarea şi atragerea mediului economic pentru realizarea de proiecte comune cu 

membrii departamentului; 

▪ organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţi ai mediului economic. 

Prezentul plan managerial are misiunea de a consolida realizările departamentului și 

totodată să permită dezvoltarea acestuia și consider că rolul de director de departament în 

perioada următoare este acela de a menține un climat de lucru intens și inovativ susținut de 

respect, corectitudine, colegialitatea și asigurarea transparenței deciziilor. 

Obiectivele fixate în prezentul Plan managerial sunt perfectibile și orice îmbunătăţire sau 

dezvoltare a acestora nu poate decât să ducă la o mai bună dezvoltare a întregului departament. 

 

 

ARAD, 05.12.2022                                                         Conf.univ.dr.ing. Claudiu-Ștefan Ursach 




