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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Popa, Viorica-Mirela

Adresă(e)   str. Măgura nr. 6, bl. 44, sc. A, ap.5, Timişoara, Romania

Telefon(oane) 0256 277428 Mobil: 0723 286 810
Fax(uri) -

E-mail(uri) mirevio_gh@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 23.10.1968

Sex Femeiesc

Experienţa profesională

2004- prezent
Funcţia sau postul ocupat   Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea unor cursuri şi efectuarea orelor de laborator cu studenții la disciplinele: Controlul calităţii în
procesarea extractelor şi aditivilor naturali alimentari (curs, lucrări practice), Marketing (curs, seminar),
Management (seminar)

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de ŞȘtiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Facultatea de
Tehnologia Produselor Agroalimentare, 119 Calea Aradului, 300645, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică (membru a 3 colective de cercetare ştiinţțifică, autor sau
coautor a 76 lucrări ştiinţifice)

ţ

01.12.2000-28.02.2004 Activităţi de cercetare ştiinţifică, de laborator şi studii de documentare bibliografică în vederea realizării
tezei de doctorat cu tema: „Posibilitati de obţinere, caracterizare şi valorificare a unor fracţii lipidice din
subproduse de procesare horticolă” sub îndrumarea d-lui. Prof.dr.ing. Ionel Jianu
Coordonarea lucrarilor practice şi proiectelor semestriale la disciplinele „Tehnici de conservare in
industria alimentară” (lucrări de laborator) şi „Condimente. Sisteme condimentare” (lucrări de laborator)

Educaţie şi formare

2009 Susţinerea tezei de doctorat cu tema: „Posibilităţi de obţinere, caracterizare şi valorificare a unor
fracţii lipidice din subproduse de procesare horticolă” (2000-2004 – doctorand cu frecvență)

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în Horticultură
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Biochimie, Botanică, Metode cromatografce de analiză, Metode de izolare, purificare şi extracţie a
unor uleiuri vegetale neconvenţionale, Horticultură

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de ŞȘtiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Facultatea de
Tehnologia Produselor Agroalimentare

1999- 2004
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer, Titlul de inginer diplomat, profilul: Inginerie economică, specializarea: Inginerie

economică în agricultură, Seria D, Nr. 0020690
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Management, Marketing, Contabilitate, Procesarea produselor animaliere, Economie rurală

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Facultatea de
Management Agricol
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1998-1999
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii Aprofundate în profilul: Tehnologia Produselor Alimentare, specializarea: Extracte şi

Aditivi Naturali Agroalimentari,  Seria D, Nr. 0014728
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Tehnologia extractelor şi aditivilor agroalimentari, Biotehnologii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea deȘtiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Facultatea de
Tehnologia Produselor Agroalimentare

1993-1998
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă, Titlul de inginer, profilul: Tehnologia Produselor Alimentare, specializarea:

Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, -diplomă de licenţă, Seria R, Nr. 0035839
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Tehnici de conservare moderne, Materii prime vegetale, Tehnologia morăritului şi panificaţiei,
Tehnologia laptelui, Tehnologii extractive şi fermentative, Chimie coloidală, Chimia alimentelor,
Biochimie alimentară,  Microbiologie alimentară, Toxicologie, Controlul calităţii produselor
agroalimentare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Știinţe Agricoleşși Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Facultatea de
Tehnologia Produselor Agroalimentare

1983- 1987
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat - profilul Economic

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Merceologie, Contabilitate, Statistică, Economie politică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Liceul Economic şi de Drept Administrativ Timişoara

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) română

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

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent

Limba franceză B3 Utilizator
independent B3 Utilizator

independent B3 Utilizator
independent B3 Utilizator

independent B3 Utilizator
independent

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

Experienţă ca formator  în
informare şi diseminare de

cunoştinţe

Perioada: septembrie 2012 – februarie 2013
Titular proiect: Federaţia Sindicatelor din Industria Alimentară
Proiect:„Calificarea în industria alimentară-o şansă pentru viitor”, ID 59607
Client: Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii
cu piaţa muncii”

Alte cursuri de instruire Iunie 2013
Certificat de participare, "Calitate, inovație, comunicare în sistemul de formare a didacticii de
învățământ superior ", Contract Code: POSRDU / 87 / 1.3 / S /  63709.

Iulie-august 2012
Dezvoltarea resurselor umane în sistemul de formare profesională continuă prin dezvoltarea şi
susţinerea de programe pentru formarea şi perfecţionarea formatorilor, furnizorilor publici şi privaţi de
formare profesională continuă, în scopul creşterii calităţii şi alinierii la cerinţele legislaţiei în acest
domeniu-spaţiu, FPC-Formator, ID 30462, program cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
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Competenţe şi abilităţi sociale Persoană ordonată, serioasă, sociabilă, perseverentă, cu putere de muncă şi decizie, responsabilă,
conştientă de propriile limite şi posibilităţi; foarte bune abilități de comunicare, redactare de articole şi
texte, bun orator; disponibilitate mare de lucru în echipă, bun ascultător, personalitate bine conturată.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Excelente abilităţi în comunicare, delegarea sarcinilor; aptitudini organizatorice de natura didactică si
de cercetare dobândite pe perioada de formare profesională; coordonarea unei echipe de studiu şi
cercetare în domeniul obţinerii şi controlului calităţii extractelor naturale

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunostinte de baza despre tehnologii alimentare (morărit şi panificaţie, extractive, lactate), analiza şi
controlul produselor alimentare, management, marketing.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Bune abilități de utilizare a PC (Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Visio, Outlook),

Competenţe şi aptitudini artistice Creativitate, pasiune pentru literatură, istorie si geografie

Alte competenţe şi aptitudini Meticulozitate, tenacitate, seriozitate, prezenţă de spirit.

Permis(e) de conducere Categoria B


