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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume TOMOZEI CLAUDIA MANUELA 

Adresă(e)  

Telefon(oane)  Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii  
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria 
Mediului şi Inginerie Mecanică 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1 octombrie 2011 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asist. univ. dr. ing., Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, 
Departamentul Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică 

Activităţi şi responsabilităţi principale - curs: Calitatea aerului;  
- coordonarea activităţilor de seminar la disciplinele: Bazele ingineriei mediului, Auditul de mediu, 
Monitoring ecologic, Maşini şi Instalaţii pentru Protecţia mediului I şi II, Reglementări de mediu, Dreptul 
mediului;  
- coordonarea activităţilor de proiect la disciplinele: Studiul impactului ecologic, Monitorizarea mediului;  
- coordonarea activităţilor de laborator la disciplinele: Bazele Ingineriei Mediului, Tehnologie mecanică 
generală; Utilaj in industria alimentară și biotehnologii; Utilizarea avansată a calculatoarelor, Procedee și 
tehnici de protecție a mediului; 
- coordonarea unor lucrări ştiinţifice ale studenţilor pentru sesiunile de comunicări ştiinţifice; 
- coordonarea unor proiecte de diplomă/ disertaţie ale studenţilor la programele de studii IPMI,  EPI; 
 -membru în colectivul editorial al volumul ştiinţific – „Journal of Engineering Studies and Research” – 
JESR 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria Mediului 
şi Inginerie Mecanică 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie - învăţământ 

  

Experienţa profesională  

Perioada 1 octombrie 2008 – 31 august 2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare (doctorand) 

Activităţi şi responsabilităţi principale  - coordonarea activităţilor de seminar şi laborator la disciplinele Monitoring ecologic, Studiul impactului 
ecologic I, Monitorizarea Mediului în industrie; 
- activităţi de cercetare privind „Studii şi cercetări privind posibilităţile de reducere a poluării fonice din 
instalaţiile industriale”; 
- activităţi de informare, cercetare; asistenţă la cursurile profesorului titular; 
- coordonarea unor lucrări ştiinţifice ale studenţilor pentru sesiunile de comunicări ştiinţifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău/Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Catedra 
Utilaje de Proces/Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică, Ingineria Mediului şi Inginerie Fizică 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie - învăţământ 
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Experienţa profesională  

Perioada 24 februarie 2008 – 30 septembrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonarea activităţilor de seminar, proiect şi laborator la disciplinele Evaluarea impactului ecologic 
II, Monitoring ecologic, Studiul impactului ecologic; 
- activităţi de informare, cercetare; asistenţă la cursurile profesorului titular; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Inginerie, Catedra Utilaje de Proces, Ingineria Mediului şi 
Inginerie Fizică 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie - Învăţământ 

Experienţa profesională  

Perioada 1 octombrie 2007 – 24 februarie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonarea activităţilor de seminar, proiect şi laborator la disciplinele Evaluarea impactului ecologic II, 
Monitoring ecologic, Studiul impactului ecologic; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Inginerie, Catedra Utilaje de Proces, Ingineria Mediului şi 
Inginerie Fizică 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie - Învăţământ 

  

Experienţa profesională  

Perioada 1 septembrie 1999 – 31 septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Învăţător (titular) 

Activităţi şi responsabilităţi principale -  cursuri clasele I-IV 
- 2001 - 2003, 2005 - 2007 coordonarea activităţilor comisiei metodice a învăţătorilor organizată la nivelul 
şcolii 
- 2002 – 2007 - coordonarea concursului international „Cangurul matematic” 
- 2004 – 2007- colaborarea la organizarea concursului „Winners” 
- 2004 – 2006 - coordonator al proiectelor şi parteneriatelor educaţionale (Şcoala. „Gh. Avramescu” – Şc. 
„Miron Costin”Bacău -  Şc. Nr.15, Bacău)  
- colaborator la proiectul lingvistic „Comenius 1”- „European Bridges”- Şcoala Hăghiac, com. Dofteana 
- 2000 - 2006 - membru al Consiliului de Administraţie al şcolii 
- 2006 – prezent - bibliotecar al bibliotecii Şcolii „Gh. Avramescu” Prăjeşti 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII „Gh.Avramescu” Prăjeşti, com. Prăjeşti, jud. Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie - Învăţământ 

  

Experienţa profesională  

Perioada 1 septembrie 1998 – 31 august 1999 

Funcţia sau postul ocupat Învăţător (detaşat) 

Activităţi şi responsabilităţi principale -  cursuri clasa a IV-a; 
- membru în comisia de perfecţionare a cadrelor didactice; 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII Galbeni, com. N.Bălcescu, jud. Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie - Învăţământ 

  

Experienţa profesională  

Perioada 1 septembrie 1997– 31 august 1998 

Funcţia sau postul ocupat Învăţător (detaşat) 

Activităţi şi responsabilităţi principale -  cursuri clasa a III-a; 
- membru în comisia de perfecţionare a cadrelor didactice; 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-IV Orăşa, com. Livezi, jud. Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie - Învăţământ 
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Experienţa profesională  

Perioada 1 septembrie 1996 – 31 august 1997 

Funcţia sau postul ocupat Învăţător (detaşat) 

Activităţi şi responsabilităţi principale -  cursuri clasa I; 
- membru în comisia de perfecţionare a cadrelor didactice; 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII Dofteana, com. Dofteana, jud. Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie - Învăţământ 

  

Experienţa profesională  

Perioada 1 septembrie 1994 – 31 august 1996 

Funcţia sau postul ocupat Învăţător (titular) 

Activităţi şi responsabilităţi principale -  cursuri clasele a IV-a; I; 
- membru în comisia de perfecţionare a cadrelor didactice; 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII Cucuieţi, com. Dofteana, jud. Bacău, jud. Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie – Învăţământ 

  

Experienţa profesională  

Perioada 20 martie 2006 – 6 septembrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Reprezentant vânzări S.C.ASTEK S.A., in  cadrul S.C.Praktiker România 

Activităţi şi responsabilităţi principale - optimizarea strategiei de prospectare a clienţilor; 
- prezentarea produsului optim clientului; 
- îmbogăţirea portofoliului de clienţi; 
- participarea la recepţia mărfii în condiţiile prevăzute în contractele comerciale; 
- implicarea în procesul de mercantizare a produselor; 
- rezolvarea reclamaţiilor referitoare la calitatea şi cantitatea produselor comercializate; 
- elaborarea de calcule şi studii de prognoză în domeniul vânzării produselor; 
- promovarea imaginii societăţii pe piaţa comercială; 

Numele şi adresa angajatorului S.C.ASTEK S.A., Ovidiu, jud. Constanţa, Producător vopsea – marketing, vânzare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Marketing, vânzări  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Noiembrie 2013 – martie 2014:  

Calificarea / diploma obţinută Evaluator nivel de risc, securitate și sănătate în muncă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs postuniversitar de specializare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar  

  

Perioada 2008 – 2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctor – domeniul Inginerie mecanică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar  

  

Perioada 1 martie 2010 – 1 iunie 2010 
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Calificarea / diploma obţinută  Profesionalizare științifică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Stagiu de mobilitate externă, zgomot industrial  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Politehnica din Torino, Departamentul de Energetică, Italia 

  

Perioada  iunie 2009   

Calificarea / diploma obţinută Profesionalizare stiințifică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de perfecţionare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Iaşi, 
România, International Training Workshop on Concepts in Enviromental Science and Engineering, 
Institute of Health Michigan, State University 

  

Perioada  mai 2009  

Calificarea / diploma obţinută  Profesionalizare didactică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de perfecționare, de instruire în domeniul compostării, proiectul de înfrăţire PHARE 
RO/06/IB/EN/06, România, Regiunea Nord - Est 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Inginerie 

  

Perioada 17 -19 iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

curs de perfecţionare „Informarea şi educarea despre mediul înconjurător”, Sogama, Sociedade 
Galega do Medio Ambiente 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Inginerie, Sogama, Sociedade Galega do Medio Ambiente 

  

Perioada 2007 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Profesionalizare didactică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stagiu de pregătire (6 luni) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Psihopedagogică şi Didactică, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, Universitatea din 
Bacău 

  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Preparator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Gradului universitar de preparator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Inginerie 

  

Perioada 2007 – 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diploma master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Master. Optimizarea Echipamentelor şi Proceselor în Industria Alimentară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Inginerie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar  

  

Perioada  2002 – 2007  
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Calificarea / diploma obţinută  Inginer  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Specializarea: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea din Bacău, Facultatea de Inginerie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Universitar 

  

Perioada  2006 – 2007  

Calificarea / diploma obţinută Profesionalizare didactică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Stagiu de formare „Proiectul pentru Învăţământul Rural” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău 

  

Perioada  2003 – 2005   

Calificarea / diploma obţinută  Gradul didactic I 

Disciplinele principale studiate /  
competenţe profesionale dobândite 

 Gradul I în învăţământ primar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea din Bacău  

  

Perioada  Aprilie 2005 –  

Calificarea / diploma obţinută Profesionalizare didactică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Stagiu de formare „Evaluarea Educaţională” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău  

  

Perioada August 2000  

Calificarea / diploma obţinută  Gradului didactic II 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Gradul II în învăţământ primar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Liceul Pedagogic Bacău  

  

Perioada August 1996 

Calificarea / diploma obţinută  Definitivat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 Gradul definitivat în învăţământ primar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Pedagogic „Ştefan cel Mare”Bacău 
 

  

Perioada 1989 – 1994–  

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Şcoala Normală „Ştefan cel Mare” Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 liceal 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  engleza Bine  Bine  Bine  Bine  Bine  

Limba  francez
a 

Satisfacator  Bine  Satisfacator  Satisfacator  Satisfacator 

  Italiana  Bine  Satisfacator  Bine  Satisfacator  Satisfacator 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare şi relaţionare:  ascultare activă, selectarea căilor şi mijloacelor adecvate, adaptarea la 
situaţii noi şi neprevăzute, identificarea particularităţilor individuale şi de grup ale interlocutorilor, 
mediere şi negocierea conflictelor, modelarea comportamentului în raport cu interlocutorii. Mi-am 
format şi dezvoltat aceste competenţe în context profesional: capacitate de analiză şi organizare, de a 
lua decizii, capacitate de coordonare, rezistenţă la efort intelectual, competenţă, promptitudine şi 
seriozitate. 
Lucru în grup. Am făcut parte din diverse grupuri de lucru în proiecte educaţionale la nivel local, 
judeţean și internațional. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenţe de conducere şi coordonare.  
 - coordonator în diferite activităţi didactice, colective studenţi. 
 - coordonator al activității metodice a învăţătorilor, concursuri şcolare şi proiecte educaţionale. 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice Tehnologie mecanică generală 
Evaluator nivel de risc, securitate și sănătate în muncă  

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- operare PC: Windows XP, SolidWorks, Matchad, Table Curve 2D and 3D Paint Shop Pro 7, MS Office 
(Word, Excel, Power Point, Outlook), Origin, EndNote, TableCurve3D 
- comunicare: Internet Explorer 6.0 

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

6 Publicaţii  
- 5 articole cotate ISI, publicate şi în curs de publicare; 
- peste 15 de lucrări ştiinţifice publicate în ţară la diverse manifestări ştiinţifice;  
- peste 5 de lucrări ştiinţifice publicate în străinătate la diverse manifestări ştiinţifice; 
Vizite de studiu şi documentare în străinătate, stagii de pregătire:  
1. Stagiu de pregătire doctorală, mobilitate externă la Politehnica din Torino, Departamentul de 
Energetică, Italia 1 martie 2010 – 1 iunie 2010 
Contracte de cercetare  
 
Calificări  
Evaluator de risc, sănătate şi securitate în muncă 
 

  

  

 
08.01.2015      Asist. univ. dr. ing. Claudia Tomozei 

 
 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

