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INFORMAŢII PERSONALE  

Nume / Prenume SALA CLAUDIA CORINA 
Adresă(e) RO-300645, Timisoara, felix No. 23, Romania 

Telefon(oane) 0256/277186             Mobil: 0743-004806   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) salaclau@yahoo.com 
 

 

Naţionalitate(-tăţi) Română 
 

 

Data naşterii 20.07.1966 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 

 

 

Perioada 2008-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi de instruire pentru studenţi Prezentarea cursurilor şi lucrări practice de Igiena tehnologia şi controlul 
laptelui şi a produselor derivate (anul V de studiu), Igiena tehnologia şi controlul cărnii şi a altor produse 
alimentare de origine animală (anul VI de studiu) şi Modul Producţii animale şi siguranţa alimentelor, cercetare 
ştiinţifică, îndrumare elaborare lucrări diplomă, dizertaţie, coordonarea activităţii în laboratorul de siguranţa 
alimentelor 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara,  
Facultatea de Medicină Veterinară 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Igiena şi  siguranţa alimentelor; Sănătate publică veterinară  

  

Perioada 1997-2008 
 

Funcţia sau postul ocupat – Lector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de instruire pentru studenţi Prezentarea cursurilor şi lucrări practice de Igiena tehnologia 
şi controlul laptelui şi a produselor derivate (anul V de studiu), Igiena tehnologia şi controlul cărnii 
şi a altor produse alimentare de origine animală (anul VI de studiu) şi Igiena întreprinderilor de 
industrie alimentară (Master), cercetare ştiinţifică, îndrumare elaborare lucrări diplomă, dizertaţie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara,  
Facultatea de Medicină Veterinară 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Igiena şi  siguranţa alimentelor; Sănătate publică veterinară 



  

Perioada 1994-1997  

Funcţia sau postul ocupat Asistent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de instruire pentru studenţi prezentarea lucrărilor practice de Control sanitar veterinar al alimentelor 
de origine animală, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara,  
Facultatea de Medicină Veterinară 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Igiena şi  siguranţa alimentelor; Sănătate publică veterinară 

   

Perioada 1991-1994  

Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de instruire pentru studenţi prezentarea lucrărilor practice de Control sanitar veterinar al alimentelor 
de origine animală, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara,  
Facultatea de Medicină Veterinară 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Igiena şi  siguranţa alimentelor; Sănătate publică veterinară 

   

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 

 

 

Perioada August 2011 

 
Calificarea / diploma obţinută 

Expert pe termen scurt  în cadrul proiectului POSDRU/ 86/1.2./S/63654-  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educaţie Universitară la nivel European în domeniul Medicinii Veterinare” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara,  

 
 

  

Perioada 2008  

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Lector 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proceduri HACCP, Certificarea oficială, Controlul oficial 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

proiectul- MAKIS Loan #4758 RO  
Training of the extension and advisory specialists, food inspectors and agricultural, researchers for 
the West Region, part of the South-West Region and part of the North-West Region – Country 
ROMANIA  
 

Perioada Aprilie 2008 

Calificarea / diploma obţinută   Lector 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Prezentarea cursului de  Meat Safety in Proiectul Broadening the skills in food sanitary safety 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Agrocampus Rennes, Franţa 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  



Perioada  April ie 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Auditor pentru laboratoare încercări etalonări 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 TUV  Romania  (ASRO)  
 

  

Perioada  September 2006 

Calificarea / diploma obţinută   Diploma  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Curs de instruire in  Developing and Implementing HACCP Programs for Small Meat and Poultry Processing 
Plan 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul de Agricultură al  Universităţii din Kentucky SUA (2006); 

  

Perioada  August – Noiembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută   USAID – Bursă de studiu de la Ambasada SUA   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Imbunătăţirea metodelor de cercetare şi predare pentru studenţi  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Colegiul de Agricultură al  Universităţii din Kentucky 

  

Perioada ,  22 – 23 Noiembrie (2003) ; 

Calificarea / diploma obţinută  BABSEVA seminar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Curs de instruire  în HACCP 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Belgrad; Serbia 

 

  

Perioada Aprilie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Medicină veterinară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

“Decontaminarea în unităţile de producer şi procesare a laptelui de vacă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara,  
Facultatea de Medicină Veterinară 

  

Perioada Ianuarie Aprilie 1994 

Calificarea / diploma obţinută Bursa Tempus  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Imbunătăţirea  metodelor de predare  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Medicină veterinară din  Toulouse, France  
 

  

Perioada 1986-1991  

Calificarea / diploma obţinută Doctor veterinar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicină veterinară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul Agronomic  -  Facultatea de Medicină Veterinară – Timisoara 



  

Perioada 1984-1991 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Technician  veterinar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Agricol Sibiu jud. Sibiu 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE PERSONALE 

 

Limba(i) maternă(e) Româna 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  Înţelegere Vorbire Scriere 

Autoevaluare  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  Franceza B2 B2 B1 B1 B2 

Limba  Engleza A2 A2 A1 A1 A2 

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

Competenţe şi aptitudini tehnice 
Membru în comisii doctorale, comisii admitere, comisie licenţă,  
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara,  
Facultatea de Medicină Veterinară 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Access, Word, Excel, Power point, etc., 

Alte competenţe şi aptitudini  

              Experienţa în cercetare  
Evaluare proiecte de cercetare 

Expert în evaluare proiecte de cercetare  IDEI- CNCSIS  

DOMENII DE CERCETARE 
 

- Implicaţiile biofilmului microbian în igiena şi siguranţa alimentelor  
- Supravagherea riscului microbiologic generat de prezenţa diferiţilor patogeni in unităţile de 
procesare a alimentelor (Listeria, Salmonella) 
- Evaluarea unor surse şi a punctelor critice de contaminare microbiană pe parcursul etapelor de 
obţinere, transport, prelucrare şi depozitare a laptelui materie primă; 
 - Cercetari privind impactul unor factori ecologici si tehnologici asupra continutului, retentiei si 
biodisponibilitatii folatilor, vitaminei B12 din unele produse lactate fermentate; 
 -  Testarea acţiunii antimicrobiene a substanţelor folosite pentru decontaminare în industria 
alimentară; 
  - Testarea activitatii enzimatice a produselor folosite pentru coagularea laptelui.  
Coordonator şi colaborator la 19 proiecte de cercetare din domeniul Igienei alimentelor de origine 
animală şi nonanimală 
 

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


PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE  
 

Activitate editorială:  
Autor sau co-autor la 105 lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate: 
Manuale şi cărţi editate:  
Igiena, tehnologia şi controlul laptelui şi a produselor derivate - Sala Claudia Corina Ed. Eurobit 
Timişoara I.S.B.N. 978-973-620-369-5  (213 pag.) 2008 
Decontaminarea în ferme şi unităţi de prelucrare a laptelui - Sala Claudia Corina Ed. Eurobit 
Timişoara 2008, ISBN 978-973-620-388-6  (120 pag.)  
Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animală Morar A., Sala C., Milovan Gh. Ed. 
Eurobit Timişoara 2009 I.S.B.N. (202 pag.) 
DecunM., Bodnariu.A. I., Czister. L., Ţibru I., Morar A., Sala C., Decun C., Cumpănăşoiu C., 
Lăzărescu C. Bioetica, bunăstarea şi protecţia animalelor .Editura Mirton Timişoara 2013 
 

 Coordonator proiect de cercetare  IDEI – Implicaţiile biofilmului microbian în igiena şi siguranţa 
alimentelor no.1101/2009, cod CNCSIS 902 
Membru in alte 14 proiecte de cercetare 

ASOCIATII PROFESIONALE 
 

International Society for Animal Hygiene 
-Colegiul Medicilor Veterinari din Romania 
-Asociaţia medicilor veterinari din Romania 
-Asociaţia pentru cercetare multidisciplinară din zona de vest a României,  

 

  

Permis(e) de conducere Cat. B 

Informaţii suplimentare 
Contacts: 

Prof. Dr. Decun Mihai,  decun@upc.ro 

Prof. Dr. Herman Viorel, cabesti@yahoo.com 

 

 

 

 

 

Sala Claudia Corina 

mailto:decun@upc.ro
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