Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)

POPA MARIA
26, str. PLEVNEI, cod. 510145, Alba Iulia, jud Alba
0258-806263 int. 182;
0258-812630(serviciu)
mariapopa2010@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)
Stare civila

romana
Casatorita, 2 copii

Data naşterii

21 ianuarie, 1966

Sex

F

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

2018 –
CONDUCERE DOCTORAT, DOMENIUL INGINERIE SI MANAGEMENT
Planificare, Coordonare, Analiza
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Invatamat , Scoala doctorala

2012 – pana in prezent
Decanul Facultatii de Stiinte Economice
Management – planificare/coordonare/evaluare
Decizionale

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

Perioada 2008 - 2012
Funcţia sau postul ocupat Directorul Departamentului pentru Managementul Calităţii
Activităţi şi responsabilităţi Coordonare, organizare, consultanţă, colaborare, audit managementul calităţii la nivel de universitate,
principale participare la elaborarea Strategie de dezvoltare institutionala; coordonare implementare ISO
9001:2008;
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Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Managementul calitatii- învăţământ, cercetare;
2008 - pana in prezent
Auditor intern
Audit intern in acord cu cerintele standardului ISO 9001:2008
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
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 Coordonare, organizare, colaborare - parteneriate transnaţionale, transfer tehnologic de informaţii cu
principale instituţii din tară si străinătate, organizare evenimente
Numele şi adresa Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada

management, cercetare, inovare, dezvoltare
2004 – 2008

Funcţia sau postul ocupat Secretar ştiinţific
Activităţi şi responsabilităţi Coordonare, organizare, consultanţă, colaborare, activităţi de cercetare la nivel de facultate
principale
Numele şi adresa Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul management, cercetare, ȋnvățământ,
de activitate
Perioada 2014 – pana in prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar
Activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice specifice: Bazele Meceologiei, Bazele Tehnologiei, Merceologie alimentara sii
principale 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 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada

Învăţământ, cercetare, coordonare
2006 - 2014

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar
Activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice specifice: Bazele Meceologiei, Bazele Tehnologiei, Merceologie alimentara sii
principale 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
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Învăţământ, cercetare, coordonare

Perioada 2000-2006
Funcţia sau postul ocupat Lector
Activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice specifice: Bazele Meceologiei, Bazele Tehnologiei, Merceologie alimentara sii
principale 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
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
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 Redactare, multiplicare materiale, predare, evaluare, cercetare activitati de laborator
principale
Numele şi adresa Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Reprografie, învăţământ, cercetare
de activitate
Perioada 1991-1992
Funcţia sau postul ocupat profesor-preuniversitar
Activităţi şi responsabilităţi predare -evaluare, elaborare materiale didactice, coordonare lucrări, proiecte elevi, consiliere
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Inspectoratul Scolar Judetean, Alba
învăţământ

Perioada 1990-1991
Funcţia sau postul ocupat profesor-preuniversitar
Activităţi şi responsabilităţi predare -evaluare, elaborare materiale didactice, coordonare lucrări, proiecte elevi, consiliere
principale
Numele şi adresa Inspectoratul Scolar Judetean, Alba
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

învăţământ

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea /
diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate /
competenţe
profesionale dobândite

2015
EVALUATOR PROIECTE
Organizare proces de evaluare proiecte, evaluarea propunerii de proiect, validarea evaluarii, acordare
de asistenta tehnica pentru selectia de proiecte
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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
Calificarea /
diploma obţinută

2014
CONSILIER ORIENTARE PRIVIND CARIERA

Disciplinele principale
studiate /
competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Comunicare, consiliere psihoprofesionala; organizare întâlniri de grup, instruire automotivare,
evaluare psihoprofesională, evaluare profesionala angajaţi, planificare adoptare decizii

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

COR 242306

Perioada
Calificarea /
diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate /
competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

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

2011
ASSISTANT FOR FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS / SPECIALIST PENTRU SISTEME
DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI ALIMENTELOR
Standardul eropean EN ISO 22000:2005

TUV RHEINLAND ROMANIA

ISCED 3A

Perioada 2011
Calificarea / Project Manager/Manager de proiect
diploma obţinută
Disciplinele principale Quality Management Project/Managementul Calitatii Proiectelor
studiate /
competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de TUV RHEINLAND ROMANIA
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea ISCED 3A
naţională sau internaţională
Perioada 2009-2010
Calificarea / Studii postuniversitare / Diploma de master
diploma obţinută
Disciplinele principale Managementul activitatilor de comerţ, turism şi servicii
studiate /
competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea ISCED 5A
naţională sau internaţională
Perioada 2008
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Calificarea / Auditor intern pentru sisteme de managementul calitatii
diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate /
competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

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

ISCED 3A

Perioada 2008
Calificarea / Specialist pentru sisteme de managementul calităţii
diploma obţinută
Disciplinele principale Management, SR:EN ISO 9001:2001
studiate /
competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de TUV RHEINLAND AKADEMIA, ROMANIA
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea ISCED 3A
naţională sau internaţională
Perioada 2008
Calificarea / Analist de mediu
diploma obţinută
Disciplinele principale Management, Legislatie de mediu, Dezvoltare durabile, Norme europene
studiate /
competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatie Cercetarii si Tineretului
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea ISCED 3A
naţională sau internaţională
Perioada 2000-2004
Calificarea / diploma Doctor in chimie – poluarea mediului/ contaminarea marfurilor agroalimentare/ Diploma de doctor
obţinută
Disciplinele principale Metode si tehnici specifice de cercetare/ coordonare activităţi de cercetare, aplicare metode de
studiate / competenţe cercetare in domeniul protecţiei mediului si siguranţei alimentare
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

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

ISCED 5A
2002

Perioada
Calificarea / Pregătire psihopedagogică
diploma obţinută
Disciplinele Psihologie, pedagogie, metodica
principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
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Numele şi tipul Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia
instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea ISCED 3A
naţională sau internaţională
Perioada

1997

Calificarea / diploma Specializare postuniversitară ȋn informatică
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Sisteme de operare, calcul tabelar, arhitectura si structura microcalculatoarelor, interfeţe de utilizare,
sisteme de gestiune a bazelor de date
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
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Inginer chimist – (Licenta: obtinerea prin sinteza a substantelor odorizante folosite in industria
produselor cosmetice)
Discipline in domeniul Ingineriei/ conducere, organizare/planificare, coordonare

Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Tehnologie Chimica, Universitatea „Babes-Bolyai, Cluj -Napoca
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea ISCED 5A
naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

romana

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)
Engleza

B2

Franceza

B2

Germana

Vorbire
Scriere
Citire
Participare la
Discurs oral
Exprimare scrisă
conversaţie
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B2
B2
B2
independent
independent
independent
independent
independent
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B1
A2
B1
B2
independent
independent
independent
independent
independent
-

(*) 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

Coordonare activităţi de diseminare rezultate cercetare
- 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;
-- 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
- Redactor si membru in peste 10 colective de redactie Organizatori in calitate de responsabil a peste 30 manifestari stiintifice;
- Membru in 37 comitete stiintifice in tara si strainatate;
- Editor coordonator a 5 volume;
 Director sau membru in echipa in 37 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 34 ISI
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Premiul de excelenţă în cercetare şi creaţie a Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 2007
MS Office, utilizare orice sistem informatic si birotic

Alte competenţe şi
aptitudini/activitati

-

-

-

-

-

Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare
Anexe
Data,

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
Manager proiect nominalizat ca Exemplu de buna practica - Gala POSDRU, 8 februarie 2010,
Bucuresti,
Referent lucrări volum Global and Regional Environmental Protection, ISBN- 978-606-554-211-2,
International Workshop, Timosoara, 26-28 nov 2010’
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

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

08.10.2018
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Semnatura,

