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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume    Giurgea Corina Maria 
Adresă B-dul Muncii, Nr. 103-105, Cluj-Napoca, 400641 
Telefon Mobil: (40) 752 22 27 32   
E-mail Corina.Giurgea@termo.utcluj.ro 

  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 23.04.1965 
  

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din 1 februarie 2000 până în  prezent 
Funcţia sau postul ocupat Şef Lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de Cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie / Cercetare 
  

Perioada Din 1 septembrie 1991 până în 1 februarie 2000 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de Cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie / Cercetare 
  

Perioada Din 1 februarie 1991 până în 1 septembrie 1991 
Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice si de Cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie/Cercetare 
  

Perioada Din 1 octombrie 1988 până în 1 februarie 1991 
Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Concepţie programe maşină cu comandă numerică 
Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Maşini Textile Unirea Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcţii de Maşini 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada Din noiembrie 1998 până ianuarie 2006 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctorat în Inginerie Mecanică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

  

Perioada Din septembrie 1983 până în iunie 1988 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginer Mecanic, specializarea Tehnologia Constructiilor de Masini 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Cluj Napoca 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  (C1) Utilizator 
experimentat (C1) Utilizator 

experimentat (C1) Utilizator 
experimentat (C1) Utilizator 

experimentat (C1) Utilizator 
experimentat 

Engleză  (B2) Utilizator 
independent (C1) Utilizator 

experimentat (C1) Utilizator 
experimentat (B2) Utilizator 

independent (C1) Utilizator 
experimentat 

Germana  (B2) Utilizator 
independent (B2) Utilizator  

independent (B2) Utilizator 
independent (B2) Utilizator 

independent (B2) Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă şi o bună capacitate de comunicare, obţinute în context profesional. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- experienţă bună în realizarea proiectelor de cercetare, spirit organizatoric, obţinute în context 
profesional. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - o bună cunoaştere a metodelor de investigare optice si numerice ale curgerilor din domeniul   
biomedical; 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- o bună cunoaştere: 
 - a instrumentelor Microsoft OfiiceTM  (WordTM, ExcelTM, PowerPointTM); 
 - a mediilor de programare  C, C++; 

dobândite prin parcurgerea unor module de curs specifice şi studiu individual în context profesional. 
  

Informaţii suplimentare - Contracte de cercetare câştigate prin competiţie naţională: 6 (membru în echipa de    
proiect);1(responsabil de proiect) 
- Monografii şi cursuri de specialitate în domeniul ingineriei mecanice, acţionărilor hidraulice 
   şi pneumatice: 4 (coautor); 
- Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale: 31 
   (unic autor: 2, prim autor: 6, coautor: 23) 

  

 


