
Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Merce, Iuliana Ioana 

Adresă(e) Str. Ghe. Ivanescu, nr. 53-57, Bl. 1, Sc. 1, apt. 1, Timișoara, Timiş, România 

Telefon(oane) 0256277438 Mobil: +40726247798 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) iulianamerce@yahoo.com, iulianamerce@usab-tm.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

Perioada 1.10.2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- activitate didactică la disciplinele Valorificarea produselor şi serviciilor 
agricole, utilaje tehnologice, utilaje și insalații în industria turismului, 
ecoturism la învăţământul de zi şi la distanţă; 
- îndrumarea studenţilor de la învăţământ de zi şi la distanţă în vederea 
elaborării lucrărilor de diplomă; 
- participarea în comisii de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor; 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă; 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Str. Calea 
Aradului, nr. 119, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare 

  

Perioada 01.03.2008 – 1.10.2015 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- activitate didactică la disciplinele Valorificarea produselor şi serviciilor 
agricole, utilaje tehnologice, utilaje și insalații în industria turismului, 
ecoturism la învăţământul de zi şi la distanţă; 
- îndrumarea studenţilor de la învăţământ de zi şi la distanţă în vederea 
elaborării lucrărilor de diplomă; 
- participarea în comisii de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor; 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă; 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Str. Calea 
Aradului, nr. 119, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare 

  

Perioada 01.09.2006 – 28.02.2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- activitate didactică la disciplinele Valorificarea produselor şi serviciilor 
agricole 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă; 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Str. Calea 
Aradului, nr. 119, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare 

mailto:iulianamerce@yahoo.com
mailto:iulianamerce@usab-tm.ro


  

Perioada 01.03 2006 – 31.07 .2006 

Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Îndrumarea şi supravegherea operaţiilor din sectorul de alimentaţie publică al 
hotelului 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Regina Nopţii S.R.L.  Moneasa, jud Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitatea de prelucrare din sectorul de alimentaţie publică 

  

Perioada 01.10. 2005 – 28.02.2006 

Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Îndrumarea şi supravegherea operaţiilor de prelucrare a laptelui şi 
produselor lactate 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Deznalact S.R.L. Dezna, jud. Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Îndrumarea şi supravegherea operaţiilor de procesare a laptelui şi produselor 
lactate 

  

Perioada 01.10. 2001 – 01.10.2005 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- sustinerea de activitati didactice aferente stagiului de doctorat 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă; 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Str. Calea 
Aradului, nr. 119, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare. 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2011-2014 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Administrarea întreprinderilor în comerţ, turism şi servicii, Economia 
turismului, Economia serviciilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, 
specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor 

  

Perioada 01.10.2008 – 01.07.2009 

Calificarea / diploma obţinută Expert evaluator proprietăţi imobiliare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cadastru, Topografie, Standarde internaţionale de evaluare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Timişoara şi Centrul „PIFCA” Timişoara 

  

Perioada 2001 –2005 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în agronomie – Managementul valorificării în sistem integrat a laptelui 
şi produselor lactate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management agricol, Economie rurală. Marketing agroalimentar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Str. Calea 
Aradului, nr. 119, Timişoara 

  

 
 
 
 

 

 



Perioada 2002 – 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management agricol, Economie rurală, Marketing agroalimentar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Str. Calea 
Aradului, nr. 119, Timişoara 

  

Perioada 2000 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer – Inginerie Economică în Agricultură 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing agroalimentar, Valorificarea producţiei agricole, Management 
agricol 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Str. Calea 
Aradului, nr. 119, Timişoara 

  

Perioada 1996 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer - Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing agroalimentar, Controlul calităţii produselor agroalimentare, Utilaje 
tehnologice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

USAMVB Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, 
Str. Calea Aradului, nr. 119, Timişoara 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 
independent 

Franceză 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - spiritul de echipă; 
- o bună capacitate de comunicare 

- capacitate de muncă, perseverenţă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- spirit organizatoric 
- capacitate de analiză şi sinteză   

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi 
PowerPoint™); 

  

Permis(e) de conducere Cat B din anul 1996 

 
   
 
 

 Conf. Univ. Dr 
Merce Iuliana Ioana 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

