
Curriculum vitae  
 
 

   

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Secrieru Claudia 

Adresă(e) Timisoara 
 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 01.10.1978 
  

Sex femeiesc 

 

Ocupaţia dorită /  

sector profesional 
 

Lector online Curs de limba franceză pentru business 

 
Experienţa profesională 
 
Perioada 01.10.2005-14.10.2009 

Funcţia sau postul ocupat doctorand cu frecvenţă 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

publicarea de lucrări ştiinţifice la conferinţe internaţionale, susţinerea de lucrări de laborator şi seminarii cu 
studenţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Timişoara (U.P.T.), Piaţa Victoriei, nr.2, 300006  
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 

Educaţie-Cercetare 

 

Perioada 5.04.2005-24.08.2005 

Funcţia sau postul ocupat referent calitate 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

formarea operatorilor cu instrucţiunile de control şi cu procedurile Sistemului de Management al  
Calităţii, participarea la şedinţele privitoare la calitate ale firmei şi tehnoredactarea concluziilor  
acestora în limbile română şi franceză, comunicarea cu clienţii interni şi externi pentru a asigura 
eliminarea defectelor privitoare la calitatea produselor; 

Numele şi adresa angajatorului S.C.Elbromplast Test S.A. Timişoara, Calea Buziaşului, nr.13A 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Industrie/Productie de piese din mase plastice pentru diversi clienti 

 

 
Perioada 

 
12.09.2003-01.09.2004 

 

 
Funcţia sau postul ocupat 

 
inginer-calitate 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

redactarea şi/sau traducerea documentaţiei privitoare la calitate din limba franceză în limba română 
(Manualul Calităţii, dosarele P.P.A.P.), coordonarea şi formarea profesională a controlorilor şi opera 
torilor în domeniul calităţii, realizarea auditurilor de proces 
 

 

Numele şi adresa angajatorului 
S.C. Gantois România S.R.L., Chişoda, DN.59, KM.8+550m stânga 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Industria auto/ producţia filtrelor pentru airbaguri 

 

Educaţie şi formare 
  

Perioada 1.10.2005–14.10.2009 

Calificarea / diploma obţinută Doctor Inginer (teza de Doctorat a fost sustinuta public pe data de 14 octombrie 2009) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
 

Mecanica Ruperii, Metalurgie, Matematica Fractală, (Titlul tezei de doctorat „Aplicatii ale Analizei  
Fractale în cazul ruperii dinamice”) 
 
Universitatea Politehnica din Timişoara/ în cotutelă ştiinţifică cu universitatea Arts et Métiers  
Paristech, Franţa  
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Doctor în Ştiinţe Inginereşti, specializarea Inginerie Mecanică (absolvire cu menţiunea  
"Foarte Bine")/"Trés Honorable" la universitatea E.N.S.A.M.Paris 
 

 
 
Perioada Octombrie 2004-iunie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Studii Aprofundate /Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

Elaborarea de proiecte sau rapoarte de cercetare în specializarea "Energoecologie în domeniul termic  
si al vehiculelor de transport" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Mecanică 

 
Perioada Octombrie 1998-iulie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat /Diplomă de licenţă  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

Noţiuni teoretice şi elaborarea de proiecte în specializarea " Tehnologia Construcţiilor de Maşini" (în  
limba franceză) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Mecanică 

 

Perioada Septembrie 1993-iunie 1997 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Bacalaureat/ Atestat profesional de contabil-statistician 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

Finanţe, Contabilitate, Merceologie, Statistica, Steno-Dactilografie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 
formare 

Colegiul National Economic FS Nitti din Timişoara 

 
Perioada 05.02.2007-09.02.2007 

 

Calificarea / diploma obţinută 
Certificat de absolvire a Modulului de Pregatire Didactică 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

Logică, Psihologie şcolară, Sociologia educaţiei, Metodica specialităţii, Pedagogie, Comunicare  
Educaţională 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 
formare 

Universitatea Politehnica din Timişoara 

 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e): 
 

 Înţelegere Vorbire Scriere 
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 

C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 

 
Limba Engleză 
 
Limba Franceză 

 
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
 
(C1=Utilizarea competentă a limbii- Effective Operational Proficiency;C2=Utilizarea competentă a limbii- Mastery) 
 
Competenţe şi abilităţi sociale Abilitate de a lucra cu studenţi din toate mediile sociale/culturale 

Comunicativitate, spirit de solidaritate, spirit de echipă 
 
Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- discuţiile purtate pe diferite forumuri ştiinţifice în domeniul Matematicii Fractale,  
- înscrierea tezei în cotutelă ştiinţifică între U.P.T. şi E.N.S.A.M ParisTech Lille; 
-  capacitate analitică şi sintetică, necesare procesului de luare a deciziilor 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice: 
 
Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- foarte bună cunoaştere a aplicaţiilor Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint); 
- foarte mare familiaritate cu Internetul şi programele de comunicare electronică; 
- bună cunoaştere a programului Autocad; 
- cunoaştere a programelor Mathcad şi Matlab 
 

Competenţe şi aptitudini artistice - scris (am obţinut premiul de excelenţă în poezie pentru publicarea unui poem în Anglia) 
-arta fotografica (am obţinut premiul1 la Concursul international de fotografie pentru studenţi  
organizat de catre CROUS din Lille) 
 

Alte competenţe şi aptitudini - auditor intern, operator calculatoare, managementul proiectelor pentru asociaţii, managementul  
resurselor umane 
 

Permis(e) de conducere - 

  

Informaţii suplimentare Referinţe:  
 
Prof.Onete Alexandru, email: onetalex@yahoo.fr 
Prof.Dr.Ing. Iost Alain, email: Alain.IOST@ensam.eu 
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