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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume PĂUCEAN ADRIANA 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi)  

Data naşterii  

Sex  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

Experienţa profesională 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 
2019-prezent 
Profesor universitar Dr., Habil 
Facultatea Stiinta si Tehnologia Alimentelor, Universitatea de Stiinte Agricole 
şi Medicină Veterinară  Cluj 
 

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 
Coordonarea lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în 
învăţământul preuniversitar 
 
 

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

 

Educatie/ Invatamant superior 
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

2014-2019 
Conferentiar Dr.  
 

Facultatea Stiinta si Tehnologia Alimentelor, Universitatea de Stiinte Agricole 
şi Medicină Veterinară  Cluj 
 

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 
Coordonarea lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în 
învăţământul preuniversitar 
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, Calea 
Manastur nr. 3-5, Romania, tel. 0264 595825, int. 273 
 

 

Educatie/ Invatamant superior                       
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

2012-2016 
Prodecan cu probleme social-studenţesti  
  Facultatea de Stiinta si Tehnologia Alimentelor, USAMV Cluj 
 
   Coordonarea activităţilor legate de problemele social-studenţesti, coordonarea 
activităţii de practică 
 
 
 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, Calea Manastur 
nr. 3-5, Romania, tel. 0264 595825, int. 273 
 
 
Educatie/ Invatamant superior                              

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 

 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
Perioada 

Din 2009 -2014 
 
Sef lucrari, Facultatea Stiinta si Tehnologia Alimentelor, USAMV Cluj 
 
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               
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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. 

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 
 

mailto:colegiulralucaripan@yahoo.com
mailto:colegiulralucaripan@yahoo.com
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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) 
 

 
   Mai-septembrie 2018 
     Atestat abilitare- OMEN 4279/  08.08.2018 
     Conducator de doctorat IOSUD USAMVCN –decizie 1150/19.09.2018 
    
  Domeniul de studii universitare de doctorat Biotehnologii 
   
 
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca 
 
                     

 

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 

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 
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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 
Cetificat IFS Food Training, version 6.1 –IFS Management  Berlin, march 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

   

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

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

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Proiectarea proceselor si fluxurilor tehnologice în industria alimentara 
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 
Certificat IFS Food Training, version 6.1 
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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                          
 

➢ Apartenenţă la societăţi şi asocitii profesionale şi ştiinţifice  
1. Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din România 

din invăţământ, cercetare şi producţie-secretar filiala Cluj Napoca 
2. Asociaţia Specialiştilor din Morărit şi Panificaţie din România 
3. Slow Food International 
4. European Plant Science Organisation  
 
➢ Lucrari publicate 

  15 carti din care: 10  manuale didactice cu ISBN  (unic autor), 2 carti stiintifice  
publicate la o editura nationala recunoscuta de CNCSIS,3 capitole in carti 
internationale cu editor    
119 de articole (56 in reviste cotate ISI (WS Core Collection), 63 recunoscute CNCSIS 
B+, echivalent cu BDI), şi  27 postere sau rezumate in volumele unor manifestari 
stiintifice  
1 Brevet inventie- Compozitie pentru produs de panificatie cu preferment pe baza de 
quinoa nr. 134080/2021 
Participari la conferinte stiintifice internationale 24 

➢ Membru in comitetul de organizare al Simpozionului International Prospects for 
the 3Td Millennium Agriculture sept. 2013 Cluj  

➢ 55 Diplome de Excelenţă şi medalii de aur la Salonul Internaţional de inventica 
Proinvent si Salonul de Inventica Iasi, Timisoara (2016-2021) 

 
➢ Proiecte de cercetare-dezvoltare 

Programul/Proiectul (titlul, 
datele de identificare, valoare 

USAMVCN) 

Funcţia Perioada 

Proiect International Erasmus+ no. 
2020-1-RO01-KA203-080172 

Strategies Regarding The 
Valorization Of Horticultural And 

Agricultural By-Products As 
Functional Foods In The Context 

Of A Circular Economy 
 

Respon
sabil 

proiect 
partner 

Dec 2020-dec 
2022 

Proiect de cercetare CEC Inovare  
PNIII- PN-III-P2-2.1-CI-2018-1316, 
nr. contract 225/2018-Dezvoltarea 
unui nou produs tip ciabatta prin 

valorificarea drojdiilor aromatice si 
a pseudo-cerealelor 

Respon
sabil 

proiect 

Iulie-
decembrie 

2018 

-Proiect de cercetare PNIII-Bridge 
Grant, PN-III-P2-2.1-BG-2016-
0122  - Dezvoltare, optimizare şi 
inovare tehnologică la SC Dragon 
RC SRL ȋn vederea obţinerii unor 
produse de panificaţie-patiserie 
calitativ superioare şi optimizate 
nutriţional, 

Director 2016-2018 

Proiect de Cercetare Aplicativa  si 
Consultanta 
„Valorificarea fainurilor de linte in 
vederea obtinerii de produse de 
panificatie inovative” nr. 
2228/24.02.2015, 45 000 lei 

Director  2015-2017 
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"Formation professionnelle 
En gastronomie française des 
futurs cadres du secteur de la 
Restauration en Roumanie, AUF-
BECO  

Membru  2016 

PN-III-P2-2.1-CI-2017-0743 
Soluţie inovatoare pentru 
reformularea unor produse 
de cofetărie prin valorificarea 
reziduurilor rezultate din 
industria uleiurilor vegetale 

Membru  2017-2018 

PN-III-P2-2.1-CI-2017-0722  
Valorificarea superioară a 
făinurilor din semințe de 
cânepă, semințe de urzică și 
ciuperci în vederea 
obținerii unor sortimente de 
panificație inovative prin 
fortifierea acestora 

Membru  2017-2018 

Proiect de Cercetare aplicativa si 
Consultanta 
Cercetari de obtinere a unor 
produse de panificatie-patiserie 
aglutenice cu calitati nutritionale 
dorite si proprietati senzoriale 
acceptate de catre consumatori 

Membru  2017-2020 

254 CI/2018, PN-III-P2-2.1-CI-
2018-1479,  Sortimente noi de 
produse aglutenice funcționale 
elaborate cu ajutorul făinurilor de 
quinoa și hrișcă 

Membru  sept-dec 
2018 

260 CI/2018, PN-III-P2-2.1-CI-
2018-1503, Sortiment de 
panificație funcționalizat prin 
utilizarea unui subprodus din 
industria malțului. 

Membru sept-dec 
2018 

PN-III-P2-2.1-CI-2018-1367-
Concept Culinar Inovativ Pentru 
Reformularea De Meniuri 
Personalizate Cu Valoare 
Nutritionala Ridicata 

Membru Iulie-
decembrie 
2018 

PN-III-P2-2.1-CI-2018-1428 
Produse de patiserie inovative 

Membru Sept-dec 
2018 

 

 

 

 

 

 

 


