
 

 
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Lungu Cornelia  
Adresă(e) Str. Domnească 111, Galaţi 

Telefon(oane) - -  

Fax(uri) 0236 460165 

E-mail(uri) cornelia.lungu@ugal.ro  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 02.09.1955 

Sex Feminin 

Domenii de competență 
profesională 

Biochimia produselor alimentare, Nutriţie umană, Inocuitatea produselor alimentare, 
Principii şi metode de conservare, Principii de drept alimentar 

Experienţa profesională  

Perioada octombrie 2000-prezent/ octombrie 1997 – octombrie 2000/ octombrie 1990 – 
octombrie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar /Sef lucrări/ Asistent 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactica si de cercetare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Facultatea Ştiinţa si Ingineria Alimentelor; Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactica 

Perioada februarie 1984- octombrie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător grad III 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate de cercetare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti – Filiala Galaţi; 

Perioada aprilie 1980 – februarie 1984 

Funcţia sau postul ocupat Inginer   

Numele şi adresa 
angajatorului 

Întreprinderea de industrializare a peştelui Tulcea 

Educaţie şi formare  

Perioada octombrie 1991 – aprilie 1999  

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Stagiu de pregătire doctorala Doctor în ramura de Ştiinţă TEHNICĂ, specializarea 
BIOTEHNOLOGIE 

mailto:cornelia.lungu@ugal.ro


Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi 

Perioada octombrie 1975- februarie 1980  

Calificarea / diploma obţinută Inginer  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare şi Tehnică Piscicolă, 
Galaţi,  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Superioara 

Cursuri de perfecţionare  • 3 – 15 iulie 1995 - Şcoala de vară de Biochimie, Universitatea “Al. I. Cuza”, 
Iaşi, sub auspiciile Ambasadei Franţei în România; Certificat de absolvire; 

• mai – august 1994 (3 luni) perfecţionare prin programul TEMPUS la l’Ecole 
Nat. Sup. des Industr. Agric., Paris, Franţa. 

• cursuri postuniversitare de perfecţionare in specializarea Managementul 
calităţii in învăţământul la distanta(certificat de absolvire,seria G/004364),4.02.2008 

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 franceza  A1 A1 A2 A2 A2 

Competenţe şi abilităţi sociale - buna capacitate de comunicare; 
- spirit de echipă  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- membru comisie organizare admitere; 
- membru în comisia de licenţă; 
- membru comisie de concursuri şi promovare pe post; 
- preşedinte comisie de bacalaureat; 
- membru comisie examene definitivat şi grad; 
-  membru comisie examene/referat din stagiul doctorat; 
- îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti; 

 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- cunoaşterea şi utilizarea programelor şi instrumentelor Microsoft Office 

Informaţii suplimentare  membru în asociaţii de profil:   

•  (SChR) Societatea de Chimie din România; 

• (SRBBM) Societatea Romana de Biochimie si Biologie Moleculara. 

Anexe Lista completa a lucrărilor elaborate si/sau publicate. 

 
 
 
 
 
 
  


