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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Várhelyi Csaba jr. 
Adresă(e) Str. Tulcea nr. 16, Bl. O4, Ap. 7, 400 594 – Cluj-N. 

Telefon(oane) (004)0264-482 406 Mobil: (004)0726-995 724 

E-mail(uri) vcaba@chem.ubbcluj.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) maghiară 
  

Data naşterii 4. aug. 1962. 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Univ. „Babeş-Bolyai“, Fac. de Chimie şi Ing. Chimică, 
Catedra de Chimie Organică 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1987 – 1990 

Funcţia sau postul ocupat inginer  chimist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea producţiei, şef  secţie  schimb 

Numele şi adresa angajatorului CARBOSIN - Copşa  Mică 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate producţie 

Perioada 1990 – 1995 

Funcţia sau postul ocupat inginer  chimist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea producţiei, dispecerat 

Numele şi adresa angajatorului CARBOCHIM - Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate producţie 

Perioada 1996 – 1997 

Funcţia sau postul ocupat inginer  chimist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare în domeniul ceramicii, microproducţie 

Numele şi adresa angajatorului CEROC - Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare 

Perioada 1997 – 1998 

Funcţia sau postul ocupat inginer  chimist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Tehnolog  şi  şef  de  producţie 

Numele şi adresa angajatorului VA  &  AL  ( firmă  particulară  de  săpunuri ) – Cluj-N. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate producţie 

Perioada 1998 – 1999 

Funcţia sau postul ocupat agent  comercial 

Activităţi şi responsabilităţi principale Contractare de comenzi şi livrare marfă 

Numele şi adresa angajatorului GEMELLO  ( firmă  particulară  de  comercializare  a diferitelor  produse  de  hârtie ) – Cluj-N. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate comerţ 

Perioada 1999 – ... 

Funcţia sau postul ocupat asistent (1999 – 2008);  lector (2008 – ...) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Didactic + cercetare 
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Numele şi adresa angajatorului Univ. „Babeş-Bolyai“, Fac. de Chimie şi Ing. Chimică – Cluj-N. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Predare cursuri, lucrări de laborator, cercetare în domeniul chimiei organice şi a combinaţiilor 
complexe 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1982 – 1987 

Calificarea / diploma obţinută Inginer chimist / diplomă de inginer chimist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologie chimică organică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Univ. „Babeş-Bolyai“, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică – Cluj-N. 

Perioada 1994 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat / diplomă de doctor în chimie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimia combinaţiilor complexe / experienţă în domeniul cercetării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Univ. „Babeş-Bolyai“, Fac. de Chimie şi Ing. Chimică – Cluj-N. 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) maghiară 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  e. Da – bine e. Da – bine e. Da – bine e. Da – bine e. Da – bine 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Relaţii apropiate cu colegii şi studenţii 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonez întocmirea lucrărilor de diplomă ai studenţilor. 
Organizare de excursii studenţeşti. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 2 cărţi de specialitate 
- 47 lucrări ştiinţifice apărute în literatura de specialitate (majoritatea în străinătate) 
- 68 lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale 
- 1 brevet de invenţie (cu titlul: Garnitură utilizată  la  obţinerea  plăcilor  din  polimetacrilat ) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe de operare pe calculator şi programare (Fortran, Basic) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Admirare opere de artă, şi vizionare programe artistice 
  

Alte competenţe şi aptitudini HOBBY: electronică şi calculatoare – posed: diplomă de depanator TV, amator 
  

Permis(e) de conducere permis  de  conducere  categoria  B 
  

Informaţii suplimentare FAMILIA:   -soţia:  VÁRHELYI  TÜNDE  -  ingineră  chimistă 
                    -copil:  VÁRHELYI  MELINDA  -  25  ani (doctorandă) 

  

Anexe - lista lucrărilor ştiinţice 
- participare la conferinţe naşionale si internaţionale 

 


