
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BUTAC LIVIA MARIA 

Adresă(e) 1Str Gh. Polizu nr. 1-7, Corp A, A128, 011061, BUCUREŞTI, ROMANIA 

Telefon(oane) 021 402 27 18 Mobil: 0723 245034 

Fax(uri)  

E-mail(uri) Livia_butac@hotmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) română  
  

Data naşterii 09.08.1961 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2000-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice  si de cercetare  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor /Universitatea POLITEHNICA Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fizica polimerilor, proprietatile polimerilor, reologia polimerilor 

  

Perioada 1993-2000 

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice si de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor /Universitatea POLITEHNICA Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fizica polimerilor, proprietatile polimerilor, reologia polimerilor 

  

Perioada 1991-1993 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare si didactice   

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor /Universitatea POLITEHNICA Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fizica polimerilor, proprietatile polimerilor, reologia polimerilor 

  

Perioada 1987-1991 

Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare industria chimica 

Numele şi adresa angajatorului   Institutul de inginerie tehnologica pentru industria chimica 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare instalatii sinteza polimeri 

  

Perioada 1985-1897 

Funcţia sau postul ocupat Inginer chimist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Inginer productie 



  
 

Numele şi adresa angajatorului   Combinatul articole tehnice din cauciuc Jilava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Articole tehnice din cauciuc 
 

  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută    Doctorat – Doctor in chimia si tehnologia polimerilor , 26.02.1999 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Modelarea matematica a proceselor de polimerizare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor /Universitatea POLITEHNICA Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională  

 

Perioada 1986-1991 

Calificarea / diploma obţinută Economist – specializarea planificare si cibernetica economica 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Cibernetica economica, Statistica Economica, Planificare Economica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de studii economice Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională  

 

Perioada 1980-1985 

Calificarea / diploma obţinută Inginer chimist – Specializarea Tehnologia Compusilor Macromoleculari 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Chimie generala, chimie organica, anorganica, analitica, chimie-fizica, matematica, chimia compusilor 
macromoleculari, fizica, inginerie chimica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

  Facultatea de Tehnologie Chimica, Institutul Politehnic Bucuresti 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională  

 

  

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  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Limba franceză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 



  
 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Initiere de actiuni individuale dar si reale aptitudini pentru lucrul în echipă, abilitati de comunicare cu 
studentii si colegii 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Reviewer: Buletinul UPB 
 Publicatii in reviste ISI conform Listei de lucrari 
 1 capitol de carte invitat intr-o editura straina 
 Co-autor la 8 carti – edituri recunoscute CNCSIS 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice    Experienţă în modelarea matematica a proceselor de polimerizare, caracterizarea proprietatilor 
materialelor, reologia polimerilor 

 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office, soft-uri specializate 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini Traducator atestat (nr. 8760/02.04.1982) de limba franceza, in domeniul chimie 
In curs de finalizare studii de licenta specializarea Psihologie, Universitatea Bucuresti 

  

Permis(e) de conducere -  
  

Informaţii suplimentare La cerere 
  

Anexe  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

