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Informaţii personale  

Nume / Prenume POPA MARIA 

Adresă(e) 26, str. PLEVNEI, cod. 510145, Alba Iulia, jud Alba 

Telefon(oane) 0258-806263 int. 182; 0740001534  

Fax(uri) 0258-812630(serviciu) 

E-mail(uri) mariapopa2010@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) romana 

Stare civila  Casatorita, 2 copii 

Data naşterii 21 ianuarie, 1966 

  

Sex F 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 ABILITARE,  DOMENIUL INGINERIE SI MANAGEMENT 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2012 – pana in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Decanul Facultatii de Stiinte Economice  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Management – planificare/coordonare/evaluare 
Decizionale  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Facultatea de Stiinte Economice/ Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Management  

Perioada 2008 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Directorul Departamentului pentru Managementul Calităţii 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare, organizare, consultanţă, colaborare, audit managementul calităţii la nivel de universitate, 
participare la elaborarea Strategie de dezvoltare institutionala; coordonare implementare ISO 
9001:2008; 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Managementul  calitatii- învăţământ, cercetare; 

Perioada 2008 - pana in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Auditor intern 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Audit intern in acord cu cerintele standardului ISO 9001:2008 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
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Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant, cercetare, activitati administrative 

Perioada 2007 - pana in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Coordonatorul Centrului Internaţional de Cercetări UAB-BENA - International Center of Environment 
Sustainable Development and Food Quality Control     

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare, organizare, colaborare - parteneriate transnaţionale, transfer tehnologic de informaţii cu 
instituţii din tară si străinătate, organizare evenimente 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

management, cercetare, inovare, dezvoltare 

Perioada 2004 – 2008  

Funcţia sau postul ocupat Secretar ştiinţific 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare, organizare, consultanţă, colaborare, activităţi de cercetare la nivel de facultate 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Facultatea de Ştiinţe, Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

management, cercetare, ȋnvățământ,  

Perioada 2014 – pana in prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor  universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice specifice: Bazele Meceologiei, Bazele Tehnologiei, Merceologie alimentara sii 
nealimentara, Ecosiguranta marfurilor, Calitate si siguranta alimentara, Fundamentele stiintei marfurilor; 
Activităţi de cercetare in cadrul instituţiei si in parteneriat cu alte universităţi sau centre de cercetare din 
tara si strainatate; 
Îndrumător, coordonator grupe de studenţi, cercuri studentesti; 
Coordonator/ executant activităţi de cercetare; 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ, cercetare, coordonare 

Perioada 2006 - 2014 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice specifice: Bazele Meceologiei, Bazele Tehnologiei, Merceologie alimentara sii 
nealimentara, Ecosiguranta marfurilor, Calitate si siguranta alimentara, Fundamentele stiintei marfurilor; 
Activităţi de cercetare in cadrul instituţiei si in parteneriat cu alte universităţi sau centre de cercetare din 
tara si strainatate; 
Îndrumător, coordonator grupe de studenţi, cercuri studentesti; 
Coordonator/ executant activităţi de cercetare; 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ, cercetare, coordonare 

Perioada 2000-2006 

Funcţia sau postul ocupat Lector 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice specifice: Bazele Meceologiei, Bazele Tehnologiei, Merceologie alimentara sii 
nealimentara, Ecosiguranta marfurilor, Calitate si siguranta alimentara, Fundamentele stiintei marfurilor; 
Activităţi de cercetare in cadrul instituţiei si in parteneriat cu alte universităţi sau centre de cercetare din 
tara si strainatate; 
Îndrumător, coordonator grupe de studenţi, cercuri studentesti; 
Coordonator/ executant activităţi de cercetare; 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ, cercetare, coordonare 

Perioada 1992-2000 

Funcţia sau postul ocupat Laborant, Referent, asistent asociat catedrei: Bazele Meceologiei, Merceologie alimentara si 
nealimentara; Bazele Tehnologiei; 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Redactare, multiplicare materiale, predare, evaluare,  cercetare activitati de  laborator 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Reprografie, învăţământ, cercetare 

Perioada 1991-1992 

Funcţia sau postul ocupat profesor-preuniversitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

predare -evaluare, elaborare materiale didactice, coordonare lucrări, proiecte elevi, consiliere 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Scolar Judetean,  Alba 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

învăţământ 

Perioada 1990-1991 

Funcţia sau postul ocupat profesor-preuniversitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

predare -evaluare, elaborare materiale didactice, coordonare lucrări, proiecte elevi, consiliere 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Scolar Judetean,  Alba 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

învăţământ 

  

Educaţie şi formare  
 

Perioada 2015 

                Calificarea / 
diploma obţinută 

EVALUATOR PROIECTE  

Disciplinele principale 
studiate /         competenţe 

profesionale dobândite 

Organizare proces de evaluare proiecte, evaluarea propunerii de proiect, validarea evaluarii, acordare 
de asistenta tehnica pentru selectia de proiecte   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), Ministerul Educatiei si Cercetarii Stintifice, Ministerul 
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

COR 241263 

Perioada 2014 

                Calificarea / 
diploma obţinută 

CONSILIER ORIENTARE PRIVIND CARIERA 
 

Disciplinele principale 
studiate /         competenţe 

profesionale dobândite 

Comunicare, consiliere  psihoprofesionala;  organizare întâlniri de grup, instruire automotivare, 
evaluare psihoprofesională, evaluare profesionala angajaţi, planificare adoptare decizii 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

COR 242306 

Perioada 2011 

                Calificarea / 
diploma obţinută 

ASSISTANT FOR FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS / SPECIALIST PENTRU SISTEME 
DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI  ALIMENTELOR 

Disciplinele principale 
studiate /         competenţe 

profesionale dobândite 

Standardul eropean EN ISO 22000:2005  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

TUV RHEINLAND ROMANIA 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 3A 

Perioada 2011 

                Calificarea / 
diploma obţinută 

Project Manager/Manager de proiect 

Disciplinele principale 
studiate /         competenţe 

profesionale dobândite 

Quality Management Project/Managementul Calitatii Proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

TUV RHEINLAND ROMANIA 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 3A 

Perioada 2009-2010 

                Calificarea / 
diploma obţinută 

Studii postuniversitare / Diploma  de master  

Disciplinele principale 
studiate /         competenţe 

profesionale dobândite 

Managementul activitatilor de comerţ, turism şi servicii  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 5A 

Perioada 2008 

                Calificarea / 
diploma obţinută 

Auditor intern pentru sisteme de managementul calitatii 

Disciplinele principale 
studiate /         competenţe 

profesionale dobândite 

Sisteme de Managementul calitatii, SR:EN ISO 9001:2001, SR:EN ISO 9001:2008, SR:EN ISO 
190011:2003, 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

TUV RHEINLAND, ROMANIA 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 3A 

Perioada 2008 
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                Calificarea / 
diploma obţinută 

Specialist pentru sisteme de managementul calităţii 

Disciplinele principale 
studiate /         competenţe 

profesionale dobândite 

Management, SR:EN ISO 9001:2001 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

TUV RHEINLAND AKADEMIA, ROMANIA 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 3A 

Perioada 2008 

                Calificarea / 
diploma obţinută 

Analist de mediu 

Disciplinele principale 
studiate /         competenţe 

profesionale dobândite 

Management, Legislatie de mediu, Dezvoltare durabile, Norme europene 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Muncii  Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatie Cercetarii si Tineretului 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 3A 

Perioada 2000-2004 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor in chimie – poluarea mediului/ contaminarea marfurilor agroalimentare/ Diploma de doctor  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Metode si tehnici specifice de cercetare/ coordonare activităţi de cercetare, aplicare metode de 
cercetare in domeniul protecţiei mediului si siguranţei alimentare   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj Napoca 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 5A 

                                                
Perioada 

2002 

                Calificarea / 
diploma obţinută 

Pregătire psihopedagogică 

            Disciplinele 
principale studiate /         

competenţe profesionale 
dobândite 

Psihologie, pedagogie, metodica 

        Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 3A 

Perioada 1997 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Specializare postuniversitară ȋn informatică 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Sisteme de operare, calcul tabelar, arhitectura si structura microcalculatoarelor, interfeţe de utilizare, 
sisteme de gestiune a bazelor de date 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Învăţământului, ConSOFT- COMPUTER-CENTRUL de Consultanta Instruire si Inginerie 
Software, Sibiu 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 3A 

Perioada 1985-1990 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Inginer chimist – (Licenta: obtinerea prin sinteza a substantelor odorizante folosite in industria 
produselor cosmetice) 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline in domeniul Ingineriei/ conducere, organizare/planificare, coordonare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Tehnologie Chimica, Universitatea „Babes-Bolyai, Cluj -Napoca 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 5A 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Franceza  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Germana   -  -  -  -  - 

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipa, bun organizator,  seriozitate, abilitaţi de comunicare interpersonala 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- In cadrul celor peste 20 ani de activitate am dovedit competente si aptitudini organizatorice prin 
implicarea in activităţile de management, cercetare, dezvoltare, inovare dar si de predare, evaluare;  
-  secretar stiintific(cancelar) al Facultatii de Stiinte in perioada 2004-2008; 
- director al Departamentului pentru Managementul Calitatii  in perioada 2008- 2012; 
- Coordonator al Centrului de Cercetari „International Center of Environment Sustainable 
Development and Food Quality Control”- infiintat sub egida BENA- Agenţia Balcanica a Mediului  şi 
cu sprijinul Pole d‟ Excellence Regional –AUF in anul 2007; 
- experienta in domeniul managementului de proiect prin implicarea in  peste 25 de proiecte nationale 
sau internationale, in calitate de manager proiect, membru in echipa  sau partener 
- Experienţă în coordonarea cursurilor de formare profesională, în domeniile: Manager al Sistemelor de 
Management  al Calităţii şi Manager Resurse Umane (expert in doua proiecte europene). 

- Referent ştiinţific comisie de doctorat, Universitatea din Petrosani, teza de doctorat : Reducerea 
Riscurilor de accidente majore in iazurile de decantare”- decizia nr. 340/04 oct.2010 
-  Referent ştiinţific comisie de doctorat, Universitatea din Petrosani, teza de doctorat :   "Riscul 
Economico-Ecologic al Impactului Deşeurilor Industriale Miniero-Metalurgice  din  Zona  Hunedoara, 
Decizia Nr.  103 Din 12 Aprilie 2011 
- membru in consorţiul de validare al calificărilor din domeniul de studii universitare de licenţa, 
domeniul „Administrarea Afacerilor”, PROIECT POSDRU 2/1.2/S/2, DEZVOLTAREA UNUI SISTEM 
OPERAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DIN ROMÂNIA 

- moderator - Conferinta internationala BENA-ICAI 2007 Sustainable Development in Balkan 
area: Vision and Reality  la sectiunea SESSION OF POSTERS 

- Membru in comitetul stiintific al conferintei internationale: THE QUALITY OF LIFE AND 
ENVIRONMENT: A MUST FOR THE EUROPEAN INTEGRATION, sectiunea: SOIL POLLUTION 
MANAGEMENT – AIR POLLUTION MANAGEMENT - RENEWABLE ENERGY RESOURCES – 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT & TOURISM – ENVIRONMENTAL EDUCATIONA AND 
LEGISLATION – PUBLIC HEALTH etc. 

ActivitatI cu studenţii: 
- 1999/2000 coordonator al temei de cercetare  „Informarea si educarea consumatorilor”,  cu 

implicarea studentilor de la specializarile  Turism Servicii si Sociologie din cadrul Facultatii de 
Stiinte. Rezultatele cercetarii s-au concretizat in lucrari stiintifice publicate la conferinte nationale 
si internationale si lucrari de absolvire;  

- 2000/2001 coordonator al temei de cercetare  « Studiu privind aptitudinile necesare pentru 
munca de secretariat » cu implicarea studentilor de la specializarile  Conducerea Unitatilor 
Comerciale de Turism, Sociologie si Birotica, din cadrul Facultatii de Stiinte. S-a desfasurat in 
doua etape: nov 2000-mai 2001, respectiv oct. 2001-martie 2002. Rezultatele cercetarii s-au 
concretizat in lucrari stiintifice publicate la conferinte nationale si internationale si lucrari de 
absolvire; 

 - In perioada 2001-2005 initiator si  coordonator al Cercului de Birotica (www.uab.ro- cercuri 
studentesti). Realizari in cadrul cercului: intalniri lunare cu studentii, pagina web a cercului de 
birotica, o revista proprie a cercului  (IN EXTENSO) – aparitie anuala incepand din 2002; teme de 
cercetare, coordonare lucrari de diploma; 

- In perioada 2001- 2008 organizator si coordonator al Sesiunii de comunicari stiintifice 
studentesti, lucrarile publicandu-se in volum cu ISSN- 1583-6088; Informatii pe pag. web a 
universitatii (www.uab.ro- conferinte); 

- In perioada 2001-2008, coordonator si redactor sef al Buletinului studentesc, tiparit cu 
ocazia Sesiunii de Comunicari Stiintifice Studentesti; 

- In perioada 2004-2006 initiator si coordonator al cercului studentesc CALITATE SI 
SIGURANTA ALIMENTARA.  

- din anul universitar 2006/2007 –pana in prezent coorganizator al cercului studenţesc 
MANAGEMENT, CALITATE si SIGURANTA ALIMENTARA; 

 

http://www.uab.ro-/
http://www.uab.ro-/
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Coordonare echipe de cercetare si activităţi de diseminare rezultate cercetare: 
-  organizator al conferinţei: Utilization des Techniques electrochimiques pour la depollution 

d’effluents industriel” sustinuta de prof.univ.dr. Andre Savall de la Universitatea Paul Sabatierm 
Toulouse, Franta,  

- membru in echipa de organizare Table Ronde, » ELCONDES- Methodes electrochimiques de 
contrôle et destruction des polluants organiques et inorganiques »,  Agence universitaire de la 
Francophonie, Bureau régional: Europe centrale et orientale, référence: 2700PL309, Pole 
d’excellence régional);  

- membru in echipa de organizare (2004/2005) GeoCAD-International scientific symposium 
(UNIVERSITY OF WEST HUNGARY COLLEGE OF GEOINFORMATICS SZÉKESFEHÉRVÁR 
and  “1 DECEMBRIE 1918"UNIVERSITY of Alba Iulia) ;  

- organizator al conferinţei internaţionale BENA-ICAI 2007 Sustainable Development in Balkan 
area: Vision and Reality  

- membru in comitetul de organizare al Conferintei internationale Challenges of Knowledge-Based 
Contemporary Economy, noiembrie 2007 

- Redactor si membru in colectivul de redactie  -primul numar”Annales Universitatis Apulensis, 
Seria Economica, Vol.I, AlbaIulia, 2000 ;  

- Organizator al Mesei rotunde- Diseminare rezultate proiect CNCSIS cod. 37- 22-23 aprilie 2005;  
- Organizator al Mesei rotunde- Diseminare rezultate proiect CNCSIS cod. 37- 22-23 aprilie 2005,  
- Organizator al Mesei rotunde- Diseminare rezultate proiect CNCSIS cod. 1272, 14-15 aprilie 

2006,  
- Membru in comitetul de organizare al Sesiunii de comunicări ştiinţifice  - Catedra de Management 

Marketing 
- Organizare a peste 10 evenimente stiintifice; 
- Membru in comitetestiintifice in tara si strainatate; 
 Director sau membru in echipa in 25 proiecte sau contracte de cercetare 
(vezi fisa de verificare) 
 Autor sau coautor a peste 24  carti din care 14 in edituri  recunoscute CNCSIS,    

Seria Didactica(vezi fisa de verificare) 

 Autor a peste 100 de lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate din 
 tara si strainatate(vezi  fisa de verificare) din care 24 ISI 
Premiul de excelenţă în cercetare şi creaţie a Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia,, 2007 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

MS Office, utilizare orice sistem informatic si birotic 
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Alte competenţe şi 
aptitudini/activitati 

- Bursier prin proiectul internaţional ELCONDES- Methodes electrochimiques de contrôle et 
destruction des polluants organiques et inorganiques »,  Agence universitaire de la 
Francophonie, Bureau régional: Europe centrale et orientale, référence: 2700PL309, Pole 
d‟excellence régional); 

- Member of the International  Editorial Board of the journal of Environmental Protection 
and Ecology,  (JEPE- Science Citation Index Extended (SCIE) by THOMSON Scientific and 
Elsevier Abstracts: Geobase, EMBiology and SCOPUS – din ianuarie 2010 

- Referent stiintic al Journal of Geography and Regional Planning pentru lucrarea 
inregistrata cu nr. JGRP-09-049, referinta Prof. Prakash Chandra Tiwari, Editor, Journal of 
Geography and Regional Planning (JGRP), ISSN 2070-1845,e-mail: jgrp.acadjourn@gmail.com, 
http://www.academicjournals.org/JGRP/index.htm 

- Membru al Agentiei Balcanice a Mediului (BENA) 
- Membru al Agentiei Universitare Francofone- Franta (l‟AUF);  
- Membru al Polului de Excelenta Regional, alaturi de specialisti din centre universitare 

europene:Université de Toulouse, Franta;Universitatea de Tehnologie Chimica din Sofia, 
Bulgaria ;Institutul VINCA, Beograd, Iugoslavia ; Institutul de Educatie tehnologica din 
Thessaloniki, Grecia; Universitatea de Stat din Republica Moldova; 

- Membru al Societatii Romane de Chimie 
- Moderator la diferite conferinte internationale- QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT IN 

THE FRAME OF E.U. SUSTAINABILITY- sectiunea AIR POLLUTION-Belgrade, Serbia, 
noiembrie 2007,  THE QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT: A MUST FOR THE 
EUROPEAN INTEGRATION”, octombrie 2006, Mamaia, Romania Conferinta internationala, Life 
quality and Capacity Building in the frame of a Safe Environment-Florina, Sectiunea -  
Environmental Education-Environmental Informatics, Environmental Economynew 
Technology-Food Chain-Legislation,  Grecia, 2009; 

- Moderator al sectiunii: AIR-SOIL-WATER POLLUTIONS-FOOD TECHNOLOGY, in cadrul 
conferintei International Conference: ENVIRONMENTAL CAPACITY BUILDING”-11-13 
nov. 2011, Bucuresti – Academia Romana, 

- Membru in comitetul stiintific al U.A.B. – B.EN.A CONFERENCE - ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ALBA IULIA, ROMANIA, MAY 26-27th, 
2011, 

- Membru in Comitetul de organizare al International Conference: ENVIRONMENTAL 
CAPACITY BUILDING”-11-13 nov. 2011, Bucuresti – Academia Romana 

- Manager proiect nominalizat ca Exemplu de buna practica - Gala POSDRU, 8 februarie 2010, 
Bucuresti, 

- Editor al revistei Revista Pangeea, ISSN 1841-1517,  Editura Aeternitas, 
- Membru in Comitetul ştiinţific al Simpozionului internaţional Didactica, Secţiunea „Mediul in 

atenţia dascălilor”, Inspectoratul, Ediţia a XIX-a, 3 iunie 2010 Otelu Roşu, 
- Membru in comitetul ştiinţific al workshop-ului internaţional „ International workshop on 

Economics, management and Marketing – ICMEA 2010” 8-9 octombrie  2010, Alba Iulia 
- Membru in comitetul de organizare al workshop-ului internaţional „ International workshop on 

Economics, management and Marketing – ICMEA 2010” 8-9 octombrie  2010, Alba Iulia 
- Membru in comitetul ştiinţific al Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor IN –EXTENSO,  

a_X- a ediţie, Alba Iulia, 16-17 aprilie 2010 
- Membru in comitetul ştiinţific al conferinţei International Conference On Fishery And Aquaculture, 

26-28 mai, 2010, Galati; 
- Referent lucrări volum Global and Regional Environmental Protection, ISBN- 978-606-554-211-2, 

International Workshop,  Timosoara, 26-28 nov 2010 
- din ianuarie 2010 - Member of the International  Editorial Board of the journal of 

Environmental Protection and Ecology,  (JEPE- Science Citation Index Extended (SCIE) by 
THOMSON Scientific and Elsevier Abstracts: Geobase, EMBiology and SCOPUS. 

- membru in comisia de examinare a cursantilor – proiect Manager al sistemelor managementului 
calitatii, COR 242302- DECIZIA 12.12.2008 Consiliul National de Formare Profesionala a 
Auditorilor 

- membru in comitetul stiintific al Sesiunii de comunicari stiintifice a studentilor, Alba Iulia, 
3-4 aprilie 2009  

- membru in Comitetul Stiintific al conferintei internationale: Management and Sustainable 
Protection of Environment, conferinta UAB-BENA, Alba Iulia, 6-7 mai 2009 
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 - Editor coordonator al volumului Management and Sustainable Protection of Environment, 
AETERNITAS Publishing House, ISBN 978-973-1890-30-2, Alba Iulia 

- Editor coordonator al volumului (Popa M.,Ileana I.,Varvara S.,Paven – Gavrila I.,Popa D) 
Modele Europene de Adaptabilitate a Intreprinderilor si a lucrarilor Asimilabile pe Piata 
Muncii din Romǎnia, Editura Aeternitas Alba – Iulia, ISBN 978-973-1890-41-8 

- Membru in comitetul de organizare al Congresului international Journées 
d‟electrochimie 2009 (JE‟09), 6-10 iulie 2009, Sinaia, Romania- http://www.je09.org/  

- Referent, Journal of Geography and Regional Planning pentru lucrarea inregistrata cu 
nr. JGRP-09-049, referinta Prof. Prakash Chandra Tiwari, Editor, Journal of Geography 
and Regional Planning (JGRP), ISSN 2070-1845,e-mail: jgrp.acadjourn@gmail.com, 
http://www.academicjournals.org/JGRP/index.htm 

- Moderator al sectiunii: Environmental Education-Environmental Informatics, 
Environmental Economynew Technology-Food Chain-Legislation, Conferinta 
internationala, Life quality and Capacity Building in the frame of a Safe Environment-Florina, 
Grecia, 2009; 

-  Membru in colectivul de redactie al Revistei Metamorfoze, ISSN 1841 – 3668, Editura Art      
Press, Timisoara 2009; 

- Editor Annals of West University of Timişoara, Vol 22, nr, 1, 2013 – Volum dedicat 
International UAB-BENA conference, 23-25 mai 2013; 

- Moderator al sectiunii: „Environmental Pollution (Air - Water - Soil)” in cadrul 
conferintei  1st INTERNATIONAL U.O.C. – B.EN.A. – CONFERENCE „The Sustainability of 
Pharmaceutical, Medical and Ecological Education and Research – SPHAMEER – 2013”, 
20-23 iunie 2013,  Constanta; 

- Grant de predare ERASMUS – „ERASMUS TEACHING ASSIGNMENT MOBILITY”  - 2 
saptamani UNIVERSITATEA POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA – FACULTY OF 
MANAGEMENT-  FIELD MANAGEMENT- COMODITIES SCIENCE, 09.09.2013  - 23.09. 
2013; 

-  Evaluator  in cadrul CONCURSULUI REGIONAL INTERDISCIPLINAR „PROTEJAREA 
ECOSISTEMELOR BANATULTUI MONTAN”, adresat elevilor, organizat de catre 
INSPECTORATUL SCOLAR CARAS-SEVERIN, in cadrul Simpozionului  Internaţional 
Didactica, Secţiunea “Mediul în atenţia dascălilor”, Ediţia a XXII-a, 7 IUNIE 2013, BOCŞA, 
Caras –Severin; 

- Recenzor/Membru in comitetul stiintific international al conferintei - International Conference 
„‟New tools for sustainable management of aquatic living resources ‟‟ Academia Romana, 17-
18 ianuarie 2014; 

- Membru in comitetul ştiinţific si de organizare al Conferinţei internaţionale „ 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT ECONOMICS AND ACCOUNTING” 

8-9 Noiembrie 2013, Alba Iulia; 
- Editor coordonator al volumului Environmental Engineering and Sustainable Development, 

AETERNITAS Publishing House, ISBN: 978-606-613-067-7, 2013, Alba Iulia – 
CONFERINTA UAB-BENA 2013; 

- Membru in comitetul stiintific si de organizare al Conferintei Internationale U.A.B. – B.EN.A 
CONFERENCE - ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT, ALBA IULIA, ROMANIA, MAY 23-25th, 2013; 

- Chairpersons – sesiune plenara Conferinta Internationala U.A.B. – B.EN.A 
CONFERENCE - ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT, ALBA IULIA, ROMANIA, MAY 23-25th, 2013 

- Membru in comitetul stiintific al Simpozionului  Internaţional Didactica, Secţiunea 
“Mediul în atenţia dascălilor”, Ediţia a XXII-a, 7 IUNIE 2013, BOCŞA, Caras –Severin; etc. 

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare  

  

Anexe Lista proiecte (anexa A), lista lucrari/carti publicate (Anexa B); 

           

  

http://www.je09.org/
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ANEXA A 

LISTA PROIECTE/ GRANTURI DE CERCETARE 

POPA MARIA (director+membru in echipa) 
 

Nr. 

Crt. 

Teme de 

cercetare ştiinţifică de la 

obţinerea autorizării provizorii, 

inclusiv anul care precede 

evaluarea externă în vederea 

acreditării (datele suport ale 

centralizatorului se prezintă în 
formatul electronic de 

raportare anuală la CNCSIS) 

Modul de 

finanţare/ 

pozitia in 

proiect 

Rezultate şi modalităţi de 
valorificare a cercetării 

 
 

 
 

 
 

Valoare proiect Lucrări, publicaţii, granturi, 
alte produse ale cercetării  

 
 

 
 

 
 

An univ.  RON  
 

1.  Proiect CNCSIS A/”Impactul 
poluării cu metale grele asupra 
zonelor agricole din Bazinul  Văii 
Ampoiului şi soluţii de reabilitare a 
zonelor poluate” 
Contract: 33789. din 23.07.2002 
 

Grant CNCSIS 

– manager de 

proiect 

2002-2005  11.000  lei Monografie  pentru licenţa, 

masterat, doctorat: Metode si 

tehnici moderne de 

determinare a poluării mediului 

cu metale grele – Analize si 
studii de caz in zona Zlatna, 

ISBN 973-686-722-6, Editura 

Casa Cartii de Ştiinţa, Cluj 

Napoca, 2005 

 - 3 lucrări INDEXATE BDI 

- 20 articole in reviste de 

specialitate 

- 20 comunicări 

2.  Cercetari privind stabilirea gradului 
de contaminare cu metale grele a 
marfurilor agroalimentare din zona 
Zlatna  si posibilitati de atenuare a 
efectelor negative”, 
Contract: 40214 / 4.XI. 2003  
 

Grant CNCSIS – 
manager de 

proiect 

2003-2006  17.000 lei Curs pentru licenţa, masterat: 
Calitate si siguranţa alimentara, 
ISBN 973-686-720-X-Editura 
Casa Cartii de Ştiinţa, Cluj 
Napoca, 2005 
- 4 lucrări INDEXATE BDI 

- 15 articole in reviste de 

specialitate 
- 20 comunicări 

3.  „Methodes electrochimiques de 
controle et destruction des polluant 
organiques et inorganiques”, 
Contract: 1391/12.XI. 2003 

Proiect 
international 

AUF- manager 
partener  

2003- 
2004  

1800euro 
(6120 lei) 

Monografie  pentru licenţa, 

masterat, doctorat: Metode si 

tehnici moderne de 

determinare a poluării mediului 

cu metale grele – Analize si 

studii de caz in zona Zlatna, 

ISBN 973-686-722-6, Editura 

Casa Cartii de Ştiinţa, Cluj 

Napoca, 2005 

 - 3 lucrări INDEXATE BDI 
- 20 articole in reviste de 

specialitate 
- 20 comunicări 
- 2 lucrari ISI 
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4.  Noi metode de control si depoluare 
a apelor reziduale care contin  ioni 
metalici” 
Contract: 1P/2003   

Proiect  
BENA/”-
partener 

2004 3000 lei - 5 lucrări reviste de specialitate 

5.  CEEX2006/„Cercetari privind 
dezvoltarea agriculturii durabile şi 
transferul rezultatelor către 
producatorii agricoli” 
Contract 2729/113 din 20.07.2007 

 

CEEX – 
membru in 
echipa de 

implementare 

2006-2008 1,5 miliarde 
lei 

3 lucrări INDEXATE BDI 

- 22 articole in reviste de 

specialitate 
- 25 comunicări 
- 2 lucrari ISI 

6 CEEX2006/“Promovarea 
tehnologiilor agricole performante 
in acord cu politica UE de 
dezvoltare rurala”  
Contract: 418/17.04.2006 
 

CEEX- membru 
in echipa de 

implementare 

2006-2008 2 miliarde 
RON 

2 lucrări INDEXATE BDI 

- 18 articole in reviste de 

specialitate 
- 19 comunicări 
- 2 lucrari ISI 

7 Integration and using of the 
research results by application of 
the Aquis comunitaire in order to 
improve life quality and security”  

Contract 59/01.04.2007 

Proiect 
international 

BENA/“ 
Manager de 

proiect 

2007 60.000 lei - 4 lucrări ISI 
- 10 lucrări reviste de 

specialitate 
- Organizarea unei 

conferinţe internaţionale  

8 Cercetări privind crearea si 
dezvoltarea de noi filiere 
economice in munţii Apuseni-jud. 
Alba din perspectiva dezvoltării 
regionale- COD 1277, nr. contract. 
40214/4XI.2003 

CNCSIS- 
membru in 
echipa de 

implementare 

2003-2006 19.000 lei - articole in reviste de 
specialitate 

- comunicări ştiinţifice  

9 Proiect “De mic ma pregatesc sa 
devin mare”-PROGRAM DE 
GRANTURI PENTRU 
DEZVOLTAREA SCOLARA, 

Contract 1182/26.06 2007 

Proiect MECT- 
partener- 

responsabil 
implementare 

2007-2008 5000 lei PLIANTE 
BROŞURI PENTRU ELEVI 

10. GRANT “”PROFESIONALISM SI 
PERFORMANTA LA LOCUL DE 
MUNCA” 
2004/016-772.04.02.02.01.719 

 PHARE – 
expert pe 
termen scurt 

2004-2007  SUPORTURI DE CURS -  
ACREDITATE  

11 “Dezvoltarea resurselor umane 
– prioritatea noastră” finanţator 
Comisia Europeana, programe 
PHARE 
2005/017-553.04.02.02.01.726 

PHARE- expert 
pe termen scurt 

2005-2008  SUPORTURI DE CURS -  
ACREDITATE 
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12 Lucrari de cercetare privind 
realizarea unui sistem expert 
pentru activitatea de marketing 
a societatii Universal Spray 
service SRL Cluj Napoca - 
572/21.02.2005 

CONTRACT CU 
AGENT 
ECONOMIC- 
Universal Spray 
service SRL Cluj 
Napoca – 
membru in 
echipa 

2005 2000 lei  ELABORAREA UNEI 
STRATEGII PRIVIND 
REALIZARE UNUI SISTEM 
EXPERT DE MARKETING 

13 DOTARI LABORATOARE 
PROIECT MEC- 
29682/24.03.2006 

Ministerul 
Educatiei si 
Cercetarii – 
membru in 
echipa 

2006 70.600 lei Laborator de cercetare in 
domeniul Sigurantei alimentare 
dotat complet 

14 Intarirea capacitatii 
institutionale a Universitatii 1 
Decembrie 1918 Alba Iulia- 554 
POSCCE 

POSCCE-23-
11.05.2009 – 
echipa 
manageriala-  

2009 73. 170 euro - schimbarea brand-ului 
universitatii 
- dotare spatii de invatamant, 
cercetare  
  

15 Romii creeaza intreprinderi 
sociale de reciclare a 
materialelor de ambalaj - 
ROMA-RE – FUNDATIA PAEM 

POSDRU  - 
56805 
formator – 
MANAG. 
DESEURILOR 

2010  Elaborare si susţinere curs 
MANAGEMENTUL DESEURILOR 

16 Creşterea gradului de 
adaptabilitate şi de 
mobilitate al angajaţilor şi al 
ngajatorilor 
întreprinderilor din domeniul 
construcţiilor şi serviciilor din 
Regiune, prin furnizarea de formare 
profesională specifică 

POSDRU- 
39/3.2/G/21784- 
manager de 
proiect 

2009-2011 314.511 
euro 

1.263.706 lei 
 

-10 cursuri de formare 
profesionala 
- 1 schimb de experienta 
transnational 
- 1 workshop 
- 1 masa rotunda 
-1 studiu integrativ 

17 Începe-ţi cariera din studenţie POSDRU-101 – 
expert pe 
termen scurt 

2009-2011 450.258 
euro 

- elaborarea ghidului de practica 
pentru studentii specializarii din 
domeniul Ingineria mediului 
 

- practica de specialitate a 
studentilor in tara si 
strainatate 

- burse studenti 

18 Honey Qualities Control In 
Transylvania 

Bursa de 
cercetare-BEnA 
financed- 
24/7.04.2009 - 
manager de 
proiect 

2009 10.000 lei - analiza calitatii mierii din zona 
Transilvania 
- 2 lucrari ISI 
- 1 carte  
- 2 rapoarte de cercetare 
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19 Scoala ecologica Nr. contract 
5446/27.10 -
partener 

2009 1500 lei workshop-uri elevi 
activitati de educare/informare in 
domeniul protectiei mediului 
3 articole publicate in revista 
METAMORFOZE 

20 Parameter controls quality and 
enzymatic activity of grain mill 
products REGION IN 
TRANSYLVANIA 
 

BENA project:  
44/2010- 
manager de 
proiect 

2010 40.000 lei - 2 lucrari ISI 
- 4 comunicari 
- 2 rapoarte de cercetare 

21 Enjoy Your Safe Meal – Food 
Safety for Tourism Development 

IP PROJECT  
ERASMUS- 
2010-1-TR1-
ERA10-16817 

2010 – 2011 34.764 EUR  Suport de curs in limba engleza 
 
  

22 Honey marker of environmental 
pollution. Case study region of 
Transylvania 

BENA project: 
manager de 
proiect :  
24/ 21.03.2011 
 

2011 30.000 lei - 2 rapoarte de cercetare 
- 2 lucrari ISI 
- 2 lucrari BDI 

23 „Excelenţă academică în 
învăţământul la distanţă şi 
învăţământul cu frecvenţă redusă – 
Un demers pentru calitate 
POSDRU/86/1.2/S/61878 
 

POSDRU/86/1.2
/S/61878 
Expert editare 
materiale 

2011-2013 7549.758 lei - Ghid editare materiale 
cursuri ID 

- Cursuri de formare 
profesionala 

- Ghid pentru 
managementul calităţii 
pentru ID/IFR  

 

24 Convergenta pregatirii universitare 
cu viata activa in domeniul 
economic 
POSDRU/90/2.1/S/63960 

POSDRU/90/2.1
/S/63960 
Expert raportare 
–monitorizare  

2010-2013 368.534 
euro 

1.547.844 lei 

- Centre economice in 
regiunile de 
implementare 

 

25 ALTERNATIVE PENTRU SOMAJ – 
promovarea si dezvoltarea 
competentelor si activitatii 
antreprenoriale in randul somerilor 

POSDRU/82/5.1
/S/59815 – 
expert 
implementare 

2010-2012 16.235.568,3
4 lei 

- Cursuri de formare 
profesionala 

- Consiliere, mediere 
pentru includerea 
somerilor pe piata muncii 

- Ghid de bune practici 
pentru viitorii 
antreprenori 

26 Crearea şi funcţionarea structurilor 
de asistenţă axate pe ocuparea 
forţei de muncă – Centre de 
incluziune socială pentru 
persoanele de etnie romă 

POSDRU/82/6.2
/S/62509 – 
expert 
implementare 

2011-2013 20.853.800 
lei 

- 6 centre de incluziune 
sociala 

- Cursuri de formare 
profesionala 

- Consiliere, mediere 
pentru includerea 
somerilor pe piata muncii 

 

27 Dezvoltarea de programe de 
formare specifice pentru cresterea 
incluziunii sociale in scopul 
imbunatatirii accesului pe piata 
muncii 

POSDRU 
96/6.2/S/49743 
– Expert pe 
termen scurt 
 

2011-2013 1846061 lei -programe de formare in vederea 
cresterii incluziunii socile 
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28 Calitatea Creeaza Competente – 
calitatea in formare creeaza 
competente profesionale de nivel 
european pentru personalul SPO 
din Regiunile Centru, Vest si Nord-
Vest. 

POSDRU 
113/4.2/S/12174
8 – Coordonator 
Regional  
 

2012-2014 21.470.705 
lei 

Activitati de formare, instruiri 
interne 
- Diagnoză necesar de formare 
profesională; 
- Barometrul ocupabilității 
personale; 
- „Plan de acțiune individualizat 
pentru reintegrare STL și GV”; 
RECRUTAREA/ SELECTIA 
PERSONALULUI, competente 
socio-umane, studii, planuri; 
- Asigurarea calității serviciilor de 
ocupare; 
- Suport de curs – Consultant în 
administrația publică; 
- Manual de specializare a 
personalului SPO care furnizează 
servicii pentru persoane cu 
dificultăţi de integrare; 
- Manual - Sistem de evaluare 
regulata a efectivității SPO în 
plasarea STL și GV; 
- Manual - „Barometrul încrederii 
clienților SPO”; 
- Manual - Management inovativ 
al furnizarii serviciilor pentru STL 
si GV, bazat pe obiective si 
stimulente de performanta la nivel 
inter-regional/regional/local; 
- Manual - „Management inovativ 
al calității și culturii 
organizaționale” 
- Suport de curs –Specialist 
îmbunătățiri procese; 
- Manual -Consultant forță de 
muncă și șomaj; 

29 GRANT ERASMUS – „ERASMUS 
TEACHING ASSIGNMENT 
MOBILITY - UNIVERSITATEA 
POLITECHNIKA  
CZESTOCHOWSKA – FACULTY 
OF MANAGEMENT 

ERASMUS -
beneficiar 

2012-2013 
(an univ) 

1000 eur - Elaborare teaching-
programme 

- Elaborare curs 
Activitati de predare in cadrul 
univesitatii partenere din Polonia 
UNIVERSITATEA 
POLITECHNIKA  
CZESTOCHOWSKA – FACULTY 
OF MANAGEMENT-  (09.09.2013  
- 23.09. 2013); 
 

30 GRANT ERASMUS – „ERASMUS 
TEACHING ASSIGNMENT 
MOBILITY - University of 
Macedonia Economic and Social 
Science” 

ERASMUS -
beneficiar 

2013-2014 
(an univ) 

1000 eur - Elaborare teaching-
programme 

- Elaborare curs 
- Stagiu predare 

Activitati de predare in cadrul 
univesitatii partenere din GRECIA  
„University of Macedonia 
Economic and Social Science” 
Grecia-  (22.06.2014  - 05.07. 
2014); 
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31  „Construieste-ţi cetatea carierei 
prin stagii de practică! In memoria 
Prof. Univ F. Stremtan” 

POSDRU/161/2.
1/G/141047 – 
consilier 
vocational 

2014-2015 1.463.702. 
lei 

- consilierea studenţilor in 
perioada desfasurarii practicii/ 
post-practica; 
- Orientarea studentilor in cariera 
(asistarea studentilor in a continua 
studiile/a-si gasi un loc de 
munca); 
- elaborare fise de consiliere; 

- Chestionar de 
autoevaluare; 
- Metodologie consiliere; 
 

32 
Oportunitati sporite pentru şomeri 
si persoanele in căutarea unui loc 
de munca, din regiunile Centru si 
Nord-Vest, pentru participarea 
viitoare pe o piaţa a muncii 
moderna, flexibila si inclusiva” – CJ 
ALBA 

 

POSDRU/125/5.
1/S/126058.- 
asistent 
manager 

2014- 2015 12.861.652 
lei 

 

- asistenta in organizarea 
si coordonarea 
administrativa a 
proiectului 

33 GRANT ERASMUS – „ERASMUS 
TEACHING ASSIGNMENT 
MOBILITY  

ERASMUS -
beneficiar 

2014- 2015 
(an univ) 

1000 eur Elaborare teaching-programme 
Elaborare curs 
Stagiu predare 
Activitati de predare in cadrul 
univesitatii partenere din GRECIA  
„University of Macedonia 
Economic and Social Science” 
Grecia-   

34 GRANT ERASMUS – „ERASMUS 
TEACHING ASSIGNMENT 
MOBILITY - University of 
Macedonia Economic and Social 
Science” 

ERASMUS -
beneficiar 

2015- 2016 
(an univ) 

1000 eur Elaborare teaching-programme 
Elaborare curs 
Stagiu predare 
Activitati de predare in cadrul 
univesitatii partenere din GRECIA  
„University of Macedonia 
Economic and Social Science” 
Grecia-   

35 GRANT ERASMUS – „ERASMUS 
TEACHING ASSIGNMENT 
MOBILITY - MEGATREND 
UNIVERSITY, SERBIA 

ERASMUS -
beneficiar 

2015- 2016 
(an univ) 

1000 eur Elaborare teaching-programme 
Elaborare curs 
Stagiu predare 
Activitati de predare in cadrul 
univesitatii partenere din SERBIA   
MEGATREND UNIVERSITY, 
SERBIA, 15-24 iulie 

36 GRANT ERASMUS – „ERASMUS 
TEACHING ASSIGNMENT 
MOBILITY - UNIVERSITATEA 
POLITECHNIKA  
CZESTOCHOWSKA – FACULTY 
OF MANAGEMENT 

ERASMUS -
beneficiar 

2016- 2017 
(an univ) 

1000 eur Elaborare teaching-programme 
Elaborare curs 
Stagiu predare 
Activitati de predare in cadrul 
univesitatii partenere din Polonia 
OF MANAGEMENT, oct 2017 

37 UEFISCDI-  PROIECT BRIDGE 
PN-III-P2-2.1.-BG-2016-0302 - 
nr.contract 124 BG/2016,  
Optimizarea tehnologiilor de 
execuţie privind reabilitarea 
clădirilor de patrimoniu afectate de 
umiditate (OTERP) 

Cercetător  2016-2018 420.000lei Activitati de cercetare; 
5 Lucrări ISI, BDI 
1 catalog care să reflecte tipologia 
majoră a umidităţii in clădirile de 
patrimoniu; 
1 Ghid privind metodele de 
eradicare a umidității fundațiilor și 
pereților Data, 15.05.2017           Semnatura, 

 


