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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume Păucean M. Adriana
Adresă(e) Nr. 7A,Radu Stanca,400663, Cluj-Napoca, ROMÂNIA

Telefon(oane) Mobil:
E-mail(uri) apaucean@yahoo.com, adriana.paucean@usamvcluj.ro

Naţionalitate(-tăţi) Românâ
Data naşterii 20.11.1969

Sex Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Educaţie

Experienţa profesională
Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada

Din 16 februarie 2009 pana in prezent

Sef lucrari, prodecan cu probleme social-studentesti

Activitate didactica si de cercetare, microproductie panificatie-patiserie
Cursuri si lucrari practice: Tehnologia conservelor şi semiconservelor vegetale,
Tehnologia moraritului si panificatiei, Alimente functionale, Gastrotehnie, Tehnici
culinare
Cordonarea stiintifica a lucrarilor de diploma/ disertatie
Activităţi legate de problemele social-studentesti la nivel de facultate

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, Calea
Manastur nr. 3-5, Romania, tel. 0264 595825, int. 273

Educatie/ Invatamant superior

Din 01 septembrie 2003 pana in 2009
Funcţia sau postul ocupat Director adjunct învăţământ preuniversitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonarea comisiei metodice formata din profesori-ingineri si maistri instructori cu
specialitatea industrie alimentara si electromecanica
Coordonarea comisiei de asigurare a  PM si PSI
Coordonarea activitatii atelierelor de microproductie si a laboratoarelor de
informatica
Coordonarea activitatii educative
Organizarea examenelor de certificare a competentelor profesionale, bacalaureat,
absolvire etc.
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Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, P-ta St. Cel Mare, nr.2-4, Cluj-Napoca, Romania
Colegiul Tehnic „Raluca Ripan”, str. Bistritei, nr.21, Cluj-Napoca, Romania, tel./fax
0264442512, colegiulralucaripan@yahoo.com

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educatie/ Invatamant liceal tehnic si scoala de arte si meserii

Perioada Din 01 septembrie 1996 pana in 01 septembrie 2003
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Predare-evaluare, orientare si consiliere vocationala, intocmire de curriculum la
decizia scolii sau in dezvoltare locala
Evaluator in comisii de absolvire scoala profesionala, certificare competente
profesionale, olimpiade interdisciplinare

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, P-ta St. Cel Mare, nr.2-4, Cluj-Napoca, Romania
Colegiul Tehnic „Raluca Ripan”, str. Bistritei, nr.21, Cluj-Napoca, Romania, tel./fax
0264442512, colegiulralucaripan@yahoo.com

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educatie/ Invatamant liceal tehnic si scoala de arte si meserii

Perioada Din septembrie 1993 pana in noiembrie 1996
Funcţia sau postul ocupat Sef serviciu comercial- transport SC Turism Transilvania SA
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Controlul calitatii materiilor prime, semifabricatelor, produselor finite din
carmangerie, laboratoare de cofetarie-patiserie, reteaua de restaurante a SC.
Turism Transilvania SA
Aprovizionarea ritmica a depozitului central si a unitatilor din retea cu produsele
alimentare necesare
Asigurarea conditiilor igienico-sanitare necesare pentru avizarea  autorizatiilor
sanitare si sanitar-veterinare a unitatilor din retea
Indrumarea cadrelor (bucatari, cofetari, patiseri) in vederea participarii la Expozitiile
nationale –concurs si membru in juriu.

Numele şi adresa angajatorului SC. Turism Transilvania SA, P-ta Unirii nr. 1-3, Cluj-Napoca, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Turism si alimentatie publica

Educatie si formare

Perioada Din Octombrie 2003 pana i de embrie 2005
Calificarea / diploma obţinută Certificat de obtinere a gradului I in invatamant

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Metodica predarii „Tehnologiilor alimentare”

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu/ Departamentul de pregatire a personalului
didactic

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

octombrie 2006- septembrie 2009
Diploma de Doctor in Biotehnologii

Biochimia si biotehnologia produselor agroalimentare
Biotehnologia drojdiilor Saccharomyces si a bacteriilor lactice
Biotehnologia alimentelor funcţionale

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca

Perioada Din Octombrie 2000 pana in februarie 2002
Calificarea / diploma obţinută Diploma studii postuniversitare de specializare
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Informatica tehnica
Tehnologii asistate de calculator

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

Perioada Din septembrie 1988 pana in iulie 1993
Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Discipline specifice sectorului de industrie alimentara- microbilogie, biochimie,
operatii si aparate, utilaj tehnologic, tehnologii specifice de obtinere a produselor
alimentare, fenomene de transfer, managment si marketing in industria alimentara

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea „Dunarea de Jos” Galati, facultatea de Industrie Alimentara,
acvacultura si pescuit ,sectia industrii alimentare

Perioada Din septembrie 1984 pana in lunie 1988
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Discipline de cultura generala si specifice domeniului de pregatire: matematica-fizica

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Liceul de matematica- fizica „ Alexandru Papiu Ilarian” Targu-Mures

Aptitudini şi competenţe
personale Certificat de obtinere a Gradului I in invatamant

Metodica predarii „Tehnologiilor alimentare”, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Certificat de obtinere a Gradului didactic II in invatamant
Certificat de definitivare in invatamant, Universitatea” Dunarea de Jos” Galati

Limba(i) maternă(e) Româna

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

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Engleza B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent
B
1

Utilizator
independent

Franceza B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent
B
1

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa
Foarte buna capacitate de comunicare, ambele dezvoltate prin specificul activitatii
desfasurate: procesul instructiv-educativ
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Leadership
Managementul echipei, dezvoltate in activitatea manageriala
Posed certificat de „Management educational” eliberat de casa corpului didactic Cluj
Managementul proiectelor

Competenţe şi aptitudini tehnice
Efectuarea analizelor de laborator in vederea determinarii calitatii materiilor prime,
semifabricatelor si produselor finite (panificatie, conserve vegetale, alimente
functionale)
Coordonarea metodico-stiintifica in vederea obtinerii gradului didactic I

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Aplicatii Microsoft Office, aplicatii de grafica dobandite prin cursuri postuniversitare
de specializare, Origin

Posed permis de conducere categoria B

 Lucrari publicate
4 carti din care: 3 manuale didactice cu ISBN  (unic autor), 1 carte stiintifica

publicate la o editura nationala recunoscuta de CNCSIS şi 46 de articole (3 ISI în
reviste cu factor de impact, 34 recunoscute CNCSIS B+, echivalent cu BDI, şi  9
postere ) dintre care 19 în calitate de prim autor;

 Participari la conferinte stiintifice internationale 11
 Membru in comitetul de organizare al Simpozionului International Prospects for

the 3Td Millennium Agriculture sept. 2013 Cluj

 Proiecte de cercetare-dezvoltare
Membru în echipa proiectului de cercetare cu tiltul Reducerea contaminării cu

micotoxine pe filiera cerealelor în vederea obţinerii de produse de panificaţie, cu
conţinut ridicat de fibre, sigure pentru consum – FIBRESIG, Planului Naţional de
Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II, pentru perioada 2007-2013, Programul 4, 110 000
RON

Membru în echipa proiectului Pregatirea Practica – Investitie pentru Viitorii Specialisti
in Agricultura” – POSDRU/109/2.1/G/81441/, 2012-2013, 580 000 Euro (Fonduri
structurale)

Director grant: Dinamica  metabolismului unor carbohidrați ȋn aluaturi acide obținute
prin co-cultivarea unor specii de lactobacili şi drojdie Saccharomyces (finantat
USAMV Cluj 12 000 lei) finalizat cu publicarea unui articol ISI în revista European
Food Research and Technology
Director proiect consultanta in imbunatatirea performantelor aditivilor pe baza de
soia in panificatie (2012-2014)

Membru în cadrul Asociaţiei Specialiştilor de Industrie Alimentară din Învăţământ,
Cercetare şi Producţie – ASIAR, înfiinţată în octombrie 2009, la Galaţi,.Secretar
Filiala Cluj


