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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PÎRVULESCU, LUMINIŢA CORNELIA 

Adresă(e) Sorin Titel, nr. 13/15, ap. 25,  cod  postal 300229, Timişoara, România 

Telefon(oane) +40256497164 +40742139774  

Fax(uri) 0040256277031 

E-mail(uri) pirvulescu_l@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 17.09.1969 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă actual / Domeniul 
ocupaţional 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Regele Mihai I al României“ din 
Timişoara, Facultatea de Management Agricol 

  

Experienţa profesională 22 

  

Perioada februarie 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale - activitate didactică la disciplinele Chimia alimentelor, Merceologie, Gastronomie, la forma de 
învăţământ zi şi ID; 
- îndrumarea stude nţilor de la forma de învăţământ zi şi ID în vederea elaborării lucrărilor de 
diplomă/licenţă; 
- participarea în calitate de membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice, de membru în 
comisii de susţinere a referatelor şi examenelor la doctorat 
- participarea în comisii de admitere 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de 
Management Agricol, Calea Aradului, nr. 119; telefon +40256277436, fax. +40256277031 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 
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Perioada octombrie 2004 – februarie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - activitate didactică la disciplinele Chimia alimentelor, Merceologie, Gastronomie şi oenologie, la forma 
de învăţământ zi şi ID; 
- îndrumarea stude nţilor de la forma de învăţământ zi şi ID în vederea elaborării lucrărilor de 
diplomă/licenţă; 
- participarea în calitate de membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice, de membru în 
comisii de susţinere a referatelor şi examenelor la doctorat 
- participarea în comisii de admitere 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de 
Management Agricol, Calea Aradului, nr. 119; telefon +40256277436, fax. +40256277031 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 

  

Perioada martie 2000- octombrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale - activitate didactică la disciplina Merceologie  la forma de învăţământ zi şi ID; 
- îndrumarea studenţilor de la forma de învăţământ zi şi ID în vederea elaborării lucrărilor de 
diplomă/licenţă; 
- participarea în calitate de membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de 
Management Agricol, Calea Aradului, nr. 119; telefon +40256277436, fax. +40256277031 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare. 
  

Perioada martie 1995- martie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Asistent 

Activităţi şi responsabilităţi principale - activitate didactică la disciplina Tehnologia laptelui şi produselor lactate,  la forma de învăţământ zi; 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de 
Tehnologia Produselor Agroalimentare, Calea Aradului, nr. 119. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare.  
  

Perioada octombrie 1993- martie 1995 

Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi principale - activitate didactică la disciplina Tehnologia morăritului şi panificaţiei,  la forma de învăţământ zi; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara – Facultatea de Tehnologia Produselor 
Agroalimentare, Calea Aradului, nr. 119. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare. 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada ianuarie - februarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută FORMATOR, COR 241205 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării; Realizarea activităţilor de formare; Evaluarea participanţilor la formare; Aplicarea 
metodelor şi tehnicilor speciale de formarea; Marketingul formării, Proiectarea programelor de 
formare; Organizarea  programelor şi strategiilor de formare; Evaluarea, revizuirea şi asigurarea 
programelor şi a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, în colaborare cu Universitatea de Vest, Timişoara şi 
Universitatea ”Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 

  

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Brevet de turism, Nr. 22172/11.10.2012 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Manager în activitatea de turism 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 

  

Perioada 22-26 februarie 2010  

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Quality management  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

GTZ & Weihenstephan University of Applied Sciences, Triesdorf, Germany  

  

Perioada octombrie 2010 – iulie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Masterat / Diplomă Seria B Nr. 0020287 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management în Alimentație Publică și Agroturism 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara 

  

Perioada octombrie 2007 – iulie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Economist / Diplomă de economist Seria C, Nr. 0157315 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice 

  

Perioada martie 1994- iunie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Inginerie Chimică / Diplomă de doctor Seria C, Nr. 0004897 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe în optimizarea proceselor chimice şi deteminarea calităţii sucurilor de fructe cu ajutorul 
analizoarelor automate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială 
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Perioada septembrie 1988- iulie 1993 

Calificarea / diploma obţinută Inginer / Diplomă de inginer Seria K, Nr. 20689 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie analitică instrumentală, Tehnologie chimică anorganică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială 

  

Perioada septembrie 1984 – iulie 1988 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică - Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul de Matematică - Fizică, Hunedoara 

  

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimentat 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi ridicate de comunicare şi transfer, flexibilitate în muncă, spirit de echipă dezvoltat, 
spontaneitate şi solidaritate dobândite pe parcursul carierei didactice, a cursurilor de pregătire 
profesională urmate şi a activităţii de cercetare desfăşurate. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Leadership - 2008 - 2011 Responsabil cu Asigurarea Calităţii în cadrul Facultatii de Management 
Agricol, USAMVB Timisoara. 

Organizare şi planificare – capacitate dobândită încă din timpul studenţiei dar şi din organizarea 
diverselor manifestări ştiinţifice din cadrul Facultății de Management Agricol 

Responsabil program de studii: Inginerie şi Management în Industria Turismului – Facultatea de 
Management Agricol, forma de învățământ cu frecventa. 
Capacităţi de organizare şi coordonare a activităţilor desfăşurate in cadrul învăţământul la distanţă – 
membru al Consiliului pentru Învăţământul la Distanţă, Învățământ cu Frecvență Redusă și Educație 
Permanentă al Facultăţii de Management Agricol. 
2011 – 2015 – îndrumător (decan) de an la specializările Inginerie Economică în Agricultură, respectiv 
Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism, forma de învăţământ ID, Facultatea de 
Management Agricol, USAMVBT. 
Membru în diferite comisii de lucru din cadrul Facultăţii de Management Agricol. 
Membru în Consiliul Facultăţii de Management Agricol din 2004 – prezent 
Prodecan al Facultățíi de Management Agricol din martie 2016 – prezent 

 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice - implementarea sistemului de asigurare a calităţii în învăţământul superior 
- dezvoltarea şi adaptarea ariei curriculară a programelor de studii în conformitate cu cerinţele 
educaţionale solicitate de piaţa muncii 
- utilizarea echipamentelor multimedia 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Operator în sistemele: Windows, Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Visio, Adobe Acrobat; 
software statistică. 
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Alte competenţe şi aptitudini 23.01.2013 – 24.01.2013 – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Utilizarea platformelor ID/IFR şi a 
tehnologiilor TIC în planificarea, organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional, principii de 
implementare a calităţii, (Proiectul Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu 
frecvenţă redusă – un demers pentru calitate), POSDRU/86/1.2/S/61878, curs formare şi 
perfecţionare; 
2012 - Universitatea de Vest Timişoara - Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
Dezvoltarea sistemului european al calificărilor universitare si valorificarea competentelor informale, 
Proiect POSTDRU/86/1.2./S/63252, seminar de instruire; 
30.01.2012 – 01.02.2012, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Managementul Calităţii în ID/IFR- 
principii de implementare a calităţii, indicatori şi criterii de performanţă în ID/IFR (Proiectul Excelenţă 
academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru 
calitate) , POSDRU/86/1.2/S/61878, curs formare şi perfecţionare. 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B din 2005 
  

Informaţii suplimentare • publicaţii: 4 cărţi de specialitate (la două singur autor și la două coautor), 2 manuale (la unul singur 
autor și la unul prim-autor) și 1 îndrumător de laborator (coautor); 120 lucrări ştiinţifice publicate la 
diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale și în reviste de specialitate. 

• 4 premii internationale - medalii de aur la: Brussels Eureka ' 98, Belgia; 27E Salon International des 
Inventions GENEVE 1999, Elvetia.; Brussels Eureka 2001, Belgia.; Salon International des 
Inventions GENEVE, 2002, Elveţia. 

• 2 brevete de inventie: Brevet de Inventie, RO nr. 116521 B/30.03.2001, OSIM Bucuresti; Brevet de 
Inventie, RO nr. 116565 B/30.03.2001, OSIM Bucuresti.  

• apartenenţa la organizaţii și asociații profesionale: membru în 4 organizaţii (Asociaţia Generală a 
Inginerilor din România, Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinara din zona de Vest a României, 
Societatea Română a Horticultorilor – Filiala Dahlia Timiş, Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară 
din România) 

  

 

    Data, 
10.10.2017                                                                                      Semnătura, 
                 Prof.Dr.Ing.Ec. Luminiţa PÎRVULESCU 


