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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume   Buruleanu Claudia Lavinia 

Adresă(e) Str. Cernăuţi, nr. 5, bl. E9, sc.A, ap.10, Târgovişte, România 

Telefon(oane) +40245215080 Mobil: +40724538420 

Fax(uri) +40245206108 

E-mail(uri) laviniaburuleanu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 6 iulie 1969 

Sex feminin 

  

Experienţa profesională  

Perioada 1.10.2009 - până în prezent   

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare cursuri, coordonare lucrări practice şi seminarii prevazute în planul de 
invăţământ al specializării Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole (studii 
universitare de licenţă, domeniul Ingineria Produselor Alimentare): Biochimia 
produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Controlul şi asigurarea 
calităţii produselor alimentare 
Predare cursuri, coordonare lucrări practice şi seminarii prevazute în planul de 
invăţământ al specializării Controlul şi Expertiza Alimentelor (studii universitare de 
masterat): Alimente funcţionale, Sisteme de certificare în industria alimentară, 
Îndrumarea proiectelor de diplomă pentru studenţii specializării Tehnologia 
Prelucrării Produselor Agricole şi a lucrărilor de disertatie pentru studenţii 
specializării Controlul şi Expertiza  Alimentelor 
Preşedinte, respectiv membru în comisii pentru susţinerea examenului de diplomă la 
specializarea Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole, respectiv susţinerea 
examenului de disertaţie la specializarea Controlul şi Expertiza  Alimentelor 
Participare la elaborarea planurilor de invatamant ale specializarilor Tehnologia 
Prelucrarii Produselor Agricole si Controlul si Expertiza Alimentelor 
Coordonator ştiinţific al Lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului 
didactic I în învăţământ, Membru în comisii pentru susţinerea examenelor de 
definitivat şi grad didactic II în invăţământul preuniversitar 
Elaborare dosare de autoevaluare şi persoană de contact în vederea 
autorizării/ acreditării / reevaluării academice a programelor de studii 
universitare de licenţă şi masterat gestionate de către Departamentul Ingineria 
Produselor Alimentare 
Manager proiect – proiecte nationale si internationale, castigate prin competiei 
(conform Listei de lucrari) 
Activitate de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor câştigate în competiţii 
naţionale şi internaţionale, în calitate de director sau membru în echipă 
Evaluator proiecte in cadrul UEFISCDI (Unitatea Executiva pentru Finantarea 
Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii) 
Expert formator – cursuri de calificare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ’’Valahia’’dinTârgovişte, blvd. Regele Carol I, nr.2, Târgovişte, 
Dâmboviţa, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cadru didactic / Învăţământ superior 

  

Perioada 1.10.2003 – 1.10.2009   

Funcţia sau postul ocupat conferenţiar universitar 



Pagina 2/8- Curriculum vitae  

Buruleanu Claudia Lavinia  

                                                                                                                                                        

 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare cursuri, coordonare lucrări practice şi seminarii prevazute în planul de 
invăţământ al specializării Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole (studii 
universitare de licenţă): Biochimia produselor alimentare, Microbiologia produselor 
alimentare, Igiena întreprinderilor de industrie alimentară Tehnologia conservelor 
vegetale 
Predare cursuri, coordonare lucrări practice şi seminarii prevazute în planul de 
invăţământ al specializării Controlul şi Expertiza Alimentelor (studii universitare de 
masterat): Sisteme de certificare în industria alimentară, Principii de drept alimentar 
Participare la elaborarea planurilor de invatamant ale specializarilor Tehnologia 
Prelucrarii Produselor Agricole si Controlul si Expertiza Alimentelor 
Membru în comisii pentru susţinerea examenelor de definitivat şi grad didactic II în 
invăţământul preuniversitar; Membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice 
de asistent şi şef lucrări; Preşedinte, respectiv membru în comisia pentru susţinerea 
examenului de licenţă la specializarea Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole; 
Membru în comisia pentru susţinerea examenului de disertaţie la programul de studii 
universitare de masterat Controlul şi expertiza alimentelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea  ’’Valahia’’ dinTârgovişte, blvd. Regele Carol I, nr.2, Târgovişte, 
Dâmboviţa, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Cadru didactic / Învăţământ superior 

  

Perioada 1.10.1999 - 1.10.2003 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare cursuri formare iniţială, coordonare lucrări practice sau seminarii (inclusiv 
elaborare de lucrări practice specifice) la disciplinele: Tehnologia conservelor 
vegetale, Tehnologia laptelui şi produselor lactate, Microbiologia produselor 
alimentare, Igiena întreprinderilor de industrie alimentară, Biochimia produselor 
alimentare, Operaţii în industria alimentară 
Îndrumarea lucrărilor de diplomă (pentru studenţii specializării Tehnologia Prelucrării 
Produselor Agricole) şi a lucrărilor de absolvire (pentru studenţii specializării 
Tehnologii Alimentare) 
Îndrumarea practicii în producţie a studenţilor 
Coordonarea cercului ştiinţific studenţesc de microbiologie şi biotehnologii 
alimentare 
Secretar comisie absolvire pentru specializările Tehnologia Prelucrării Produselor 
Agricole şi Tehnologii Alimentare; Membru în comisii pentru susţinerea examenului 
de licenţă la specializarea Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole; Membru în 
comisii pentru susţinerea examenului de absolvire la specializarea Tehnologii 
Alimentare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea  ’’Valahia’’ dinTârgovişte, blvd. Regele Carol I, nr.2, Târgovişte, 
Dâmboviţa, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Cadru didactic / Învăţământ superior 

  

Perioada 1.10.1995 - 1.10.1999 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare lucrări practice sau seminarii (inclusiv elaborare de lucrări practice 
specifice) la disciplinele: Tehnologia conservelor vegetale, Microbiologia produselor 
alimentare, Igiena întreprinderilor de industrie alimentară, Biochimia produselor 
alimentare, Operaţii în industria alimentară 
Îndrumarea practicii în producţie a studenţilor 
Amenajarea şi dotarea laboratoarelor de tehnologii alimentare cu aparatură, tehnică 
de calcul, reactivi, sticlărie, consumabile, programe de prelucrări date 
Participare la întocmirea dosarelor de autorizare şi acreditare ale specializarilor 
Tehnologii Alimentare  - Colegiul Tehnic si Tehnologia Prelucrării Produselor 
Agricole – Facultatea de Ingineria Mediului şi Biotehnologii. 
Întocmirea orarelor la specializările Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole şi 
Tehnologii Alimentare  
Participare la concursurile de admitere organizate în cadrul Universităţii ‘’Valahia’’ 
Târgovişte 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea  ’’Valahia’’ dinTârgovişte, blvd. Regele Carol I, nr.2, Târgovişte, 
Dâmboviţa, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Cadru didactic / Învăţământ superior 

  

Perioada 1.10.1992 – 1.10.1995 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare lucrări practice sau seminarii (inclusiv elaborare de lucrări practice 
specifice) la disciplinele: tehnologia conservelor vegetale, biochimia produselor 
alimentare, operaţii în industria alimentară 
Îndrumarea practicii în producţie a studenţilor 
Amenajarea şi dotarea laboratoarelor de tehnologii alimentare cu aparatură, reactivi, 
sticlărie 
Întocmirea orarelor la specializările Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole şi 
Tehnologii Alimentare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea  ’’Valahia’’ dinTârgovişte, blvd. Regele Carol I, nr.2, Târgovişte, 
Dâmboviţa, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Cadru didactic / Învăţământ superior 

  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 24.09 – 28.09.2018 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Erasmus + în cadrul Staff Mobility for Teaching 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

  Science, Technology and Society 

Childhood and Healthy Life Habits 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

University of Valladolid, Faculty of Education, Segovia, Spain 

Perioada 19.03 – 23.03.2018 

Calificarea / diploma obţinută Certificat – Advanced Course Bioprocess Design 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Downsream Processing, The process reaction for bioprocess design, Advances in 
pretreatment of biomass, Gas transport, Heat transport, Mixing, Animal cell 
cultivation for production of biopharmaceuticals, Calculation of fermentor in and 
outflows and broth mass using the process reaction, Industrial microbial 
fermentation, Algal processes, Scale-up/scale-down process, Microbial conversion 
of n-alkanes into alkanediols, C1 feedstocks fermentation, Scale-up/scale-down: 
characteristic times and gradients, Monascus ruber as cell factory for lactic acid 
production at low pH, Process design and development: lessons from industry 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Department of Biotechnology, Delft University of Technology and The Graduate 
School VLAG, Wageningen University, OLanda 

  

Perioada 18.01. – 16.02.2016 

Calificarea / diploma obţinută Evaluator în Sistemul Formării Profesionale Continue 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Elaborarea instrumentelor de evaluare, Organizarea procesului de evaluare, 
Efectuarea evaluării, Aplicarea cerinţelor de asigurare a calităţii în formarea 
profesională continuă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Chindia Form Consulting S.R.L. 

  

Perioada 02.03. - 06.03.2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Erasmus + în cadrul Staff Mobility for Teaching 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Alimente funcţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Kaunas College, Lituania 

  

Perioada August 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Evaluarea participanţilor la 
formare, Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare, Marketing-ul 
formării, Proiectarea programelor de formare, Organizarea programelor şi a stagiilor 
de formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de 
formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociaţia ’’Înapoi la Muncă’’ Ploieşti 

  

Perioada 19.05 - 23.05.2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Manager proiect, în cadrul proiectului ‚’’Îmbunătăţirea capacităţii 
beneficiarilor de a implementa proiecte finanţate din Fonduri Structurale (proiect co-
finanţat din FEDR prin POAT 2007-2013) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Management de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Structural Consulting
TM

 Group (în parteneriat cu Archidata SRL Italia, Asociaţia 
Consultanţilor pentru Accesarea Fondurilor Europene şiL&G Business Services 
SRL) 

  

Perioada 20 - 26.11.2013 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 ’’Dezvoltarea şi 
implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a 
calităţii în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de 
performanţă şi standardelor internaţionale de calitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Managementul calităţii în învăţământul superior 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare, 
TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Invăţare în Educaţie si TUV Austria - 
România 

  

Perioada 08.04 – 12.04.2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare în cadrul proiectului pilot ’’Dezvoltarea şi implementarea 
unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior 
pentru persoane cu dizabilităţi’’ POSDRU/86/1.2/S/63951 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Mentorat educaţional 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Universitatea ’’Dunărea de Jos’’ 
Galaţi, Universitatea ’’Valahia’’ din Târgovişte, Universitatea ’’Lucian Blaga’’ din 
Sibiu 

  

Perioada Septembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire Program postuniversitar de formare si dezvoltare 
profesională continuă: „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare 
continuă a didacticienilor din învăţământul superior” 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Didactica predarii disciplinelor tehnice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Politehnica Bucuresti 

  

Perioada 21.05-25.05.2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Tehnologii alimentare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior Agrária, Portugal 

  

Perioada 18.03-25.03.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire Metode inovative de predare eLearning, în 
cadrul Proiectului cu finanţare POSDRU ID 8867 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Practicarea tehnicilor eLearning 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Catedra UNESCO de Dezvoltare Rurală Integrată, U.S.A.M.V. Bucureşti 

  

Perioada Februarie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a stagiului profesional Food Science (18ECTS), în cadrul 
Proiectului cu finanţare POSDRU /19/1.3/G/8867: ’’Dezvoltarea performanţelor de 
cercetare aplicativă pentru personalul din învăţământul superior în domeniul 
protecţiei mediului şi al siguranţei alimentare’’ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Competenţe în utilizarea tehnicilor analitice performante în controlul calităţii şi 
evaluarea siguranţei produselor alimentare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

University of Molise, Italia 

  

Perioada 25.03-26.03.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire Introducere în IBM SPSS statistics şi în 
statistică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Aplicarea noţiunilor de statistică în interpretarea datelor cercetării ştiinţifice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul de training IT ROMSYM 

  

  

Perioada 31.10. - 14.11.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire privind implementarea sistemului de 
Managementul calităţii (ISO 9001/2008 şi SR IWA 2/2009 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Certificare auditori interni 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

EDGE Consult 

  

Perioada 25.05. - 31.05.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Tehnologii alimentare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universite de Bretagne Occidentale de Brest, Franţa 

  

Perioada 13.11. – 17.11.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat auditori interni pentru Sistemul de Siguranta a Alimentului conform 
Standardului SR EN ISO 22000:2005 si SR EN ISO 19011:2003                    

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Certificare auditori interni 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SIMTEX – OC Bucuresti 

  

Perioada 10.04. – 14.04.2006 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de stagiu Leonardo da Vinci 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Euro Competencies Transfer in vocational training on Food Security, Environment 
and Biotechnologies            

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

COOPAGRI Bretagne - Landerneau, Ecole Supérieure en Microbiologie et Sécurité 
Alimentaire de Brest, Franta 

  

Perioada 5.03. - 12.03.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Tehnologii alimentare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Kaunas College, Lituania 

Perioada 18.01. - 23.01.2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Tehnologii alimentare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Kaunas College, Lituania 

  

Perioada februarie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire                            

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Pregatire teoretica si practica in specialitatea: Modalitati de acordare de asistenta 
tehnica de specialitate si consultanta pentru industria alimentara, notiuni de 
HACCP, efectuarea de analize fizico-chimice si microbiologice de control 
pentru produsele alimentare 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Institutul de Cercetari Alimentare S.A. 
 

  

Perioada 1996 -2002      

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în domeniul fundamental – Ştiinţe inginereşti, domeniul – 
Inginerie industrială (Titlul tezei: Biotehnologii de obţinere a produselor vegetale 
fermentate, cu valoare nutritivă, tonică şi fortifiantă ridicată)                                        

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Biotehnologii în industria alimentară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea ‘’Dunărea de Jos’’ Galaţi, Facultatea de Industrii Alimentare, 
Acvacultură şi Pescuit                       

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 3-15 iulie 2000       
Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Cursurile şcolii de vară ‘’Biologie şi patologie moleculară. Biotehnologii’’                           
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea A.I.Cuza Iaşi sub patronajul Academiei române şi al Academiei de 
Ştiinţe din Paris, al Ministerului Educaţiei Naţionale, Cercetării şi Tehnologiei din 
Franţa şi al Serviciului Cultural, Ştiinţific şi de Cooperare al Ambasadei Franţei în 
România 

  

Perioada 1990-1991 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire curs de Pedagogie şi metodică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Competenţe psiho-pedagogice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea ‘’Dunărea de Jos’’ Galaţi, Facultatea de Industrii Alimentare, 
Acvacultură şi Pescuit 

  

Perioada 1987-1992 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer în industria alimentară                            

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Discipline fundamentele, Discipline de specialitate în domeniul tehnologiilor 
alimentare: Tehnologia conservelor de legume şi fructe, Tehnologia laptelui şi 
produselor lactate, Tehnologia produselor zaharoase şi produselor făinoase) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea ‘’Dunărea de Jos’’ Galaţi, Facultatea de Industrii Alimentare, 
Acvacultură şi Pescuit 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 5 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 
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Limba engleză  C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B
2 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B
2 

Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Am lucrat şi lucrez în cadrul unor colective de cercetare în care munca de echipă 
este deosebit de importanţă. În cadrul unor astfel de echipe (multidisciplinare) am 
ocupat şi ocup şi în prezent atât o poziţie de conducător cât şi de membru. De 
asemenea am dezvoltat aptitudini de comunicare prin participarea la simpozioane, 
conferinţe şi workshop-uri ştiinţifice.            

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Director departament Ingineria Produselor Alimentare 2005 - 2020 
Şef catedră Tehnologia Produselor Alimentare, Pescuit şi Acvacultură în perioada  
martie 2004 - octombrie 2005 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Competenţe în utilizarea unei game variate de aparatură de laborator, dobandite ca 
urmare a activitatii de cercetare in cadrul tezei de doctorat si a proiectelor in echipa 
carora sunt membru, respectiv director. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare calculator - competenta dobandita prin studiu individual. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Expert formator in cadrul proiectelor POSDRU/135/5.2/S/132605,  
POSDRU/110/5.2/G/87761, POSDRU/110/5.2/G/86764 
Expert pe termen scurt în cadrul proiectului „Restructurarea Sistemului de   
Practică Productivă a Studenţilor din Învăţământul Tehnic Superior - TRIPOD” 
(POSDRU/90/2.1./S/58108), Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la piaţa 
muncii la viaţa activă”, Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu 
piaţa muncii”, beneficiar Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Partener: 
Universitatea Valahia din Târgovişte – Partener P1 
Training în cadrul proiectului cu finanţare POSDRU /19/1.3/G/8867: ’’Dezvoltarea 
performanţelor de cercetare aplicativă pentru personalul din învăţământul superior în 
domeniul protecţiei mediului şi al siguranţei alimentare’’ 
Expert evaluator ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior) din anul 2010 
Evaluator UEFISCDI pentru proiecte de cercetare știintifică în cadrul Planului 
Național de Cercetare și Dezvoltare–Inovare 2015-2020 (PNCDI III) 
Expert în Comisia Specializată de Recunoaștere a pregătirii psihopedagogice 
finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale 
acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană 
(conform Ordinului Ministrului Educației Naționale 3879/09.05.2017) 
Afilieri profesionale: Societatea Română de Chimie, Societatea Română de 
Biochimie şi Biologie Moleculară, Societatea de Biologie  

  Persoană de contact: conf. dr. Laura Monica Gorghiu – Rector Universitatea 
’’Valahia’’ din Târgovişte (e-mail: lgorghiu@gmail.com, tel. mobil: 0744959100) 

  

Anexe Lista lucrărilor ştiinţifice publicate  

 

 

 

 

Data: 

31.08.2020 

Semnătura 

Prof.dr.ing. Lavinia Buruleanu 
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