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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume  Moldovan Clementina Sabina 

Adresa(e) Str. 9 Mai, bl.4, sc.3, ap.6 
Petrosani, jud. Hunedoara (Romania)  

Telefon(oane) 0254549931 Mobil 0730912967 

E-mail(uri) clemymoldovan@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 24.02.1980 

Sex Femeiesc 

 
 

 

Experienţa profesională  
  

Perioada Feb 2020 →  

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Predare, Cercetare, Diseminare, Coordonare proiecte/activităţi studenţi 
Activităţi didactice la disciplinele Chimie generală, Chimie anorganică, Chimie organică, Chimia 
poluanţilor, Știința și ingineria materialelor, Elemente de electrochimie și coroziune 
Activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul Chimiei 
Coordonator proiecte de licenţă, membru în comisii de susţinere a proiectelor de disertaţie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petrosani 
Str. Universitatii, nr 20, 332006 Petrosani (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învatamânt superior 

Perioada Oct 2011 – feb.2020 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Predare, Cercetare, Diseminare, Coordonare proiecte/activităţi studenţi 
Activităţi didactice la disciplinele Chimie generală, Chimie anorganică, Chimie organică, Chimia 
poluanţilor 
Activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul Chimiei 
Coordonator proiecte de licenţă, membru în comisii de susţinere a proiectelor de disertaţie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petrosani 
Str. Universitatii, nr 20, 332006 Petrosani (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învatamânt superior 
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Perioada Oct. 2007 - Sept 2011  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi didactice la disciplinele Chimie generală, Chimie anorganică, Chimie organică, Metode şi 
aparate de control a calităţii factorilor de mediu 
Activităţi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petrosani 
Str. Universitatii, nr 20, 332006 Petrosani (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada Feb.2003 – sept. 2007 

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi didactice de seminar şi laborator la disciplinele Chimie generală, Chimie anorganică 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Mine din Petrosani 
Str. Universitatii, nr 20, 332006 Petrosani (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2002 – 2006 

Calificarea/diploma obţinută Doctor în domeniul Chimie 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Teza de doctorat cu titlul : Cercetări privind posibilităţile de extracţie a unor metale rare şi a masei 
organice din cărbunii de Valea Jiului prin metode analitice şi anorganice  

Chimie analitică I, Chimie analitică II (gravimetrie, volumetrie), Chimie generală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, 2006 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2002 - 2003  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate în domeniul “Calitatea mediului” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Chimie generală, Chimie organică, Chimia produşilor neconvenţionali, Chimia poluanţilor organici, 
Chimia factorilor de mediu 
Specializare în domeniul “Calitatea mediului” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova (Facultatea de Chimie) 
Str. Calea Bucureşti, nr 107, Craiova (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1998 - 2002  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă în domeniul “Chimie” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Chimie generală, Chimie organică, Chimie anorganică, Chimie analitică I şi II, Tehnologie chimică, 
Electrochimie şi coroziune, Coloizi 
Licenţă în domeniul “Chimie” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova (Facultatea de Chimie) 
Str. Calea Bucureşti, nr 107, Craiova (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 
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Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
B2  

Utilizator 
independent 

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent 

B2  
Utilizator 

independent  
C1  

Utilizator 
experimentat 

Spaniolă  A2  
Utilizator 
elementar 

A2  
Utilizator 
elementar 

A2  
Utilizator 
elementar 

A2  
Utilizator 
elementar 

A2  
Utilizator 
elementar 

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale capacitatea de a lucra în echipa 

susţinere a motivaţiei 

capacitate de adaptare la noutăţile din domeniul specialităţii 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice spirit organizatoric, creativ, iniţiativă, om de echipa 

capacitate de autocontrol şi autoperfecţionare 

organizat, centrat pe sarcina 

dinamism şi seriozitate 

abilitate de comunicare 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Analize fizico-chimice în domenul combustibililor solizi şi lichizi 
Cercetări în domeniul lichefierii combustibililor solizi 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Operare calculator ( Windows , Office )  

 
  

Alte competenţe şi aptitudini spirit de observaţie 

simt analitic 

gândire flexibila şi deschisă 

aptitudinea da a acumula rapid noi cunoştite 

disponibilitate de a-i motiva pe cei din jur 
  

Permis de conducere -  
  

Informaţii suplimentare 
Membru în colective de cercetare: 6 
Articole publicate în reviste de specialitate cotate ISI: 10 
Articole publicate în reviste de specialitate: peste 40 
Autor cursuri, ghiduri publicate: 8 
Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale: peste 30 

  

  

 Petrosani,        Semnatura, 
                01.10.2020   

                                                       


