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Curriculum vitae  
Europass  

  
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Coşereanu, Camelia 

Adresă(e) 174, str. Canaluluui, 505600, Săcele, jud. Braşov, Romănia 

Telefon(oane) 0268 418 534 Mobil: 0735551643 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) cboieriu@unitbv.ro, cboieriu@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 27.05.1964 
  

Sex Feminin 
  

Domeniul  INGINERIE FORESTIERA 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2015-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conducator de doctorat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare lucrări de doctorat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Braşov, B-dul Eroilor, nr. 29, Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 2008-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Braşov, B-dul Eroilor, nr. 29, Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 2004-2008  

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Braşov, B-dul Eroilor, nr. 29, Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 2001-2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Braşov, B-dul Eroilor, nr. 29, Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior                                                                                                  
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Perioada 1997-2001 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Sistemul calităţii 

Numele şi adresa angajatorului Autoliv România S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie centuri de siguranţă auto 
  

Perioada 1995-1997 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare produs 

Numele şi adresa angajatorului Metalpolast S.A. Brasov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie 
  

Perioada 1990-1995 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare produs şi tehnologii 

Numele şi adresa angajatorului Măgura Codlea SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie mobilier 
  

Perioada 1987-1990 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare produs şi tehnologii 

Numele şi adresa angajatorului CEPL Topliţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie mobilier 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută Acordarea atestatului de abilitare/ Ordin de ministru nr. 5326/ 29.09.2015 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conducător de doctorat  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Transilvania din Braşov, B-dul Eroilor, nr. 29, Braşov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Blended learning, tehnologii educaţionale moderne pentru învăţământul universitar  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Transilvania din Braşov, B-dul Eroilor, nr. 29, Braşov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 2011 – nivelul 6 

  

Perioada 2001-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în inginerie industrială 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studiul lemnului, tehnologia lemnului, compozite lignocelulozice. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Transilvania din Braşov, B-dul Eroilor, nr. 29, Braşov  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 2011 – nivelul 8                                                                                          
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Perioada 1982-1987 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer - Forestier 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studiul lemnului, Tehnologia mobilei, Tehnologia mobilei de artă, Produse finite din industria lemnului, 
maşini şi utilaje pentru industria lemnului, Scule şi dispozitive pentru industria lemnului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Transilvania din Braşov, B-dul Eroilor, nr. 29, Braşov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 2011 – nivelul 6 

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B2 INDEPENDENT B2 INDEPENDENT B2 INDEPENDENT B2 INDEPENDENT B2 INDEPENDENT 

Limba  B2 INDEPENDENT B2 INDEPENDENT B2 INDEPENDENT B2 INDEPENDENT B2 INDEPENDENT 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, lucru în echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Membru în comisiile de licenţă (anual), preşedinte de comisie în anul 2014 pentru programul de 
studii IPL. 
- Membru în comisiile de admitere, anual. 
- Coordonare ca director de proiect a două contracte de cercetare ştiinţifică.  
- Membru în comitetul de organizare a unor conferinţe ştiinţifice internaţionale; 
- Manager de calitate în cadrul activităţii Laboratorului de testare a preciziei de fabricaţie în industria 
lemnului; 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Tehnici de măsurare şi testare, interpretare statistică a datelor; 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

AutoCAD 3D, Microsoft Office, Corel Drawing 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 

  

Alte competenţe şi aptitudini Managementul calităţii totale, Kaizen. 

  

Permis(e) de conducere B 

  

  

Informaţii suplimentare a.) Proiecte în calitate de director; 
1.Grant PNCD12 – Parteneriate, tip PC, Compozite (bio)degradabile cu inserţii textile pentru 
produse ambientale ecologice- BIOCOMPTEX Valoare grant: 400 000 lei, finantator: UEFISCDI, 
contract nr. 72-200/ 2008 perioada:2008-2011; 
2.Proiectare de mobilier inovativ din lemn masiv cu finisaje bio/ecologice şi proiectarea 
infrastructurii de producție . Valoare grant: 49 822 lei; finantator: BIOMOBILA SRL, contract nr. 
4917/ 28.04.2015 perioada: 2015 
3. Grant internaţional ERASMUS+ PROGRAMME, KA2 - Cooperation for Innovation and the 
Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for vocational education and training 
Project “Novel learning approach for ERGOnomic principles for deSIGNers working in the 
upholstery and sleep sectors by using Virtual Reality” - ERGOSIGN - 2015-1-RO01-KA202-
015091; perioada: 2015-2017.  
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     b) Proiecte în calitate de membru; 
1.Contract CEEX nr.168/10.08.2006 – modulul IV – Laborator de Testare a Preciziei de 
Fabricatie in Industria Lemnului, director prof.dr.ing. Ivan CISMARU. Valoare 793 095 RON. 
perioada: 2006-2008, finantator: UEFISCDI, contract nr. 168/10.08.2006. 
2.Contract de cercetare CNCSIS - PLATFORMĂ de cercetare RENASTIL - Tehnologii noi, 
neconvenţionale şi transfer de tehnologii în Industria Lemnului. Proiect câştigat în competiţia 
“Platforme / laboratoare de formare şi cercetare interdisciplinară”. Denumirea platformei: 
Platformă de dezvoltare sustenabilă a resurselor naturale, prin biotehnologii şi procese ecologice 
în agroturism, silvicultura. 
3.Contract CEEX, modul IV,  Laborator de cercetare - testare a calităţii mobilierului şi certificare a 
conformităţii produselor din lemn, aliniat la normele europene perioada:2006-2008, finantator: 
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Contr. nr. 195/10.08.2006, valoare 795 000 lei. 
4. Grant CNCSIS cod 397/2006- Fenomene nanotehnologice la compozitele anizotrope realizate 
din lamele din lemn de diferite specii, destinate utilizarilor industriale (transporturi, constructii, 
industria lemnului, etc.), valoare 104 000 RON. perioada: 2006-2007, finantator: Ministerul 
Educatiei si Cercetarii, nr.ctr. 397/2006. 
5. Proiect CNCSIS tip CC Centrul de cercetare stiintifica prelucrarea lemnului Braşov (CCSPL) 
perioada:2002-2010 finantator: Guvernul Romaniei, contract nr. CC-45-B/14.05.2002. 
6. Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor prin consiliere şi 
plasamente practice -POSDRU/160/2.1/S/133020 perioada: 2014 2015 finantator:Ministerul 
Fondurilor Europene, contract nr. POSDRU/160/2.1/S/133020. 
7. Contract de cercetare stiintifica 5485/18.05.2016 (2016), finantator: SC NORDARIN 
PRODCOM SRL, ani de desfăşurare:1 

 

  

    c) o sinteză a principalelor realizări:  
 teza de doctorat: „Contribuţii la studiul panourilor reconstituite decorative, din lemn masiv de 

foioase, folosite în decoraţiuni interioare şi mobilier”, finalizată în anul 2006, Universitatea 
Transilvania Braşov; Coordonator: prof.dr.ing. Valentin Năstase.  

 teza de abilitare: Compozite din deşeuri agricole şi industriale reciclate, susţinută în august 2015 
la Universitatea Transilvania Braşov. 

 nr capitole de cărți publicate în edituri internaționale: 1 

 nr cărţi publicate în edituri naționale: 12 

 nr capitole de cărți publicate în edituri naționale: 2 

 nr lucrări indexate ISI: 14, dintre care 4 cu factor de impact FI > 1. 

 nr lucrări indexate BDI: 38 

 nr lucrări în volumele conferințelor internaţionale: 43 

 nr brevete: 4  

 nr. cereri de brevete: 3 
  

 

    c) elemente de recunoaştere a contribuţiei ştiinţifice  
 Indice Hirsch conform ISI Knowledge: 3.  

 Indice Hirsch conform Scopus: 3. 

 Indice Hirsch conform Google Scholar: 5 

 Membru în Comitetul ştiinţific al conferintei 4th International Proficiency Testing Conference. 

 Membru în comitetul de organizare al Conferinţei internationale a AOSR "Eco-economia si 
dezvoltarea durabila", Braşov, 2014.   

  Recenzor al revistei PRO LIGNO, ISSN: 2069-7430, revistă BDI. 

 Membru în colectivul de redacţie al revistei PRO LIGNO, ISSN: 2069-7430, revistă BDI. 

 


