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 CURRICULUM VITAE 
  

INFORMATII 
PERSONALE 

 
  

Nume: POPA Maria 
Adresă: Ploieşti, ROMANIA 
Telefon: 0729953664 

Fax:  
E-mail: mariapopa2007@gmail.com, mpopa@upg-ploiesti.ro 

Naţionalitate: română 
Starea civilă: Căsătorită; un copil  
Data naşterii: 18 august 1967 

Locul naşterii: Ploieşti 
  

EXPERIENTA 
PROFESIONALA 

 

Perioada: 2000 - prezent 
Numele şi adresa 

angajatorului: 
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 
Facultatea Tehnologia Petrolului si Petrochimie (TPP) 

Sectorul de activitate: Învăţământ superior 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Şef lucrări 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi: 

Titular cursuri : Impactul instalatiilor de ardere asupra mediului, Procese de 
transfer de căldură, Ştiinţa solului şi reconstrucţie ecologică, Tehnologii si 
echipamente de depoluare a solurilor, Metoda PINCH aplicată în ingineria 
chimică. Conduc seminarii şi lucrări de laborator la disciplinele:procese de 
transfer de căldură, ştiinţa solului, termoenergetică, tehnologii si echipamente 
de depoluare soluri şi un proiect de an la disciplina procese de transfer de 
căldură, specializarea Informatică Industrială. Conduc proiecte de diplomă la 
toate specializările si lucrari de disertatie  
Membru in Consiliul Facultatii TPP 
Din 2017 membru in Consiliul Executiv al SAS (Societatea Antreprenoriala a 
Studentilor) – UPG Ploiesti 

Perioada: 1996 – 2000 
Numele şi adresa 

angajatorului: 
S.C. RADIANT S.R.L. Ploieşti, Prahova 

Sectorul de activitate: Instalaţii termice 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Inginer chimist 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi: 

Proiectare instalaţii termice 

Perioada: 1995 – 1996 
Numele şi adresa 

angajatorului: 
S.C. MINS S.R.L. Cernavodă, Constanţa 

Sectorul de activitate: Instalaţii termice 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Inginer chimist 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi: 

Proiectare instalaţii termice 

Perioada: 1989-1995 
Numele şi adresa Institutul de Cercetări pentru Inginerie Tehnologică şi Proiectări pentru Rafinării 
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angajatorului: 
Sectorul de activitate: Cercetare 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Operator chimist 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi: 

Responsabil analize de laborator 

EDUCATIE SI 
FORMARE 

 

Perioada: 2002-2009 
Numele şi tipul 

instituţiei de 
învăţământ prin care 
s-a realizat formarea 

profesională: 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti/ instituţie de învăţământ universitar de stat 

Domeniul calificării / 
aptitudini 

ocupaţionale 

Studii postuniversitare Doctorat  - Ştiinţe inginereşti, Domeniul – Inginerie 
Chimică 

Tipul calificării / 
diploma obţinută 

Diploma de doctor 
(23.03.2010) 

Nivelul de clasificare 
a  formei de 
învăţământ 

Învăţământ postuniversitar 

Perioada: 2001-2002 
Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 
prin care s-a realizat 

formarea profesională: 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti/ instituţie de învăţământ universitar de stat 

Domeniul calificării / 
aptitudini 

ocupaţionale 

Studii aprofundate – Tehnologii moderne în prelucrarea petrolului şi 
petrochimie 

Tipul calificării / 
diploma obţinută 

Studii postuniversitare / Diploma de studii aprofundate (15.10.2002) 

Nivelul de clasificare 
a  formei de 
învăţământ 

Învăţământ postuniversitar 

Perioada: 1989-1995 
Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 
prin care s-a realizat 

formarea profesională: 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti// instituţie de învăţământ universitar de stat 

Domeniul calificării / 
aptitudini 

ocupaţionale 
Studii universitare  

Tipul calificării / 
diploma obţinută 

Inginer – profil Chimie, specializarea Tehnologia Prelucrării Petrolului şi 
Petrochimie/ Diplomă de licenţă  

Nivelul de clasificare 
a  formei de 
învăţământ 

Studii superioare 

Perioada: 1982-1986 
Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 
prin care s-a realizat 

formarea profesională: 

Liceul de Filologie – Istorie „C.D.Gherea” Ploieşti// instituţie de învăţământ 
preuniversitar de stat 

Domeniul calificării / 
aptitudini 

ocupaţionale 
Profilul biologie-chimie 

Tipul calificării / 
diploma obţinută 

Studii medii /Diploma de bacalaureat (01.07.1986) 

Nivelul de clasificare 
a  formei de 
învăţământ 

Învăţământ preuniversitar 

Perioada: 1974-1982 
Numele şi tipul Scoala generală nr.25 Ploieşti / instituţie de învăţământ primar şi gimnazial de stat 
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instituţiei de învăţământ 
prin care s-a realizat 

formarea profesională: 
Domeniul calificării / 

aptitudini 
ocupaţionale 

Scoală primară şi gimnazială / învăţământ primar şi gimnazial 

Tipul calificării / 
diploma obţinută 

Studii primare şi gimnaziale 

Nivelul de clasificare 
a  formei de 
învăţământ 

Învăţământ primar şi gimnazial  

  
APTITUDINI SI 
COMPETENTE 
PERSONALE 

 

Limba maternă: Limba română 
Limbi străine 

cunoscute: 
Limba engleză Limba germană   

abilitatea de a citi Foarte bine Foarte bine   
abilitatea de a scrie Foarte bine Foarte bine   
abilitatea de a vorbi Bine Bine   

  
Aptitudini şi 
competenţe tehnice: 

Cunoştinţe despre calculatoarele IBM-PC sau compatibile, programele utilitare 
NORTON, EXCEL, COREL DRAW, ACCESS, PRO II, ASPEN. 

Membru Societati 
Stiintifice 

Societatea Naţională de Ştiinţa Solului 
Societatea de Chimie din Romania – Presedinte Filiala Prahova din februarie 
2020 
Societatea Română a Termotehicienilor 

 

 

2020 

  

 

 


