
  

 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume POP CRISTINA VIORICA    

 

Adresă(e) B-dul Lacul Tei 126-128, bl.17-18, Sc.F, Et1, Ap. 206, sector2, Bucuresti 

Telefon(oane) 0214022705 Mobil: 0729820084 

Fax(uri) 0214022705 

E-mail(uri) Cristina_pop2009@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) româna 

  

Data naşterii 22. 02. 1959 

  

Sex Feminin  

  

Locul de muncă / Domeniul 

ocupaţional 

Sef lucrari, Departamentul de Bioresurse si Stiinta polimerilor, Facultatea de Chimie aplicata si 

Stiinta materialelor, Universitatea Politehnica din Bucuresti  

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 1999-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari 

Activităţi şi responsabilităţi principale cursuri, lucrari de laborator, activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Chimie Aplicata şi Ştiinţa materialelor, Universitatea Politehnica Bucureşti 

Splaiul Independentei 313, Bucuresti, Cod Postal 060042, ROMANIA 



Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 

Perioada 1990-1999 

Funcţia sau postul ocupat Inginer cercetare 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale cursuri, lucrari de laborator, activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Chimie Aplicata şi Ştiinţa materialelor, Universitatea Politehnica Bucureşti 

Splaiul Independentei 313, Bucuresti, Cod Postal 060042, ROMANIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 

Perioada 1986-2020 

Funcţia sau postul ocupat Cercetator stiintific 

Activităţi şi responsabilităţi principale activitate de cercetare, microproductie medicamente antitumorale 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Oncologic, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare si productie 

Perioada 1984-1986 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare si productie 

Numele şi adresa angajatorului Inginer, Intreprinderea de prelucrare mase plastice, Buzău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Productie 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2007-2009 

Calificarea / diploma obţinută  Studii postuniversitare Managementul educației,  

  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Psihologie educațională, pedagogie,, comunicare educațională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea “Politehnica” București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

 

Perioada 1992-1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in inginerie chimica 



Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Inginerie chimica –specializarea Tehnologie chimica organica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea “Politehnica” București, Facultatea Chimie industrială 

Perioada 1978 - 1983 

Calificarea / diploma obţinută Inginer,  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea “Politehnica” București, Facultatea Chimie industrială 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

 

 

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 engleza  
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 

Limba franceza  
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 

  



Competenţe şi abilităţi in domeniu   

 

 

Experienta în învăţământul - cadru didactic de 34 de ani. 

Predarea de cursuri din domeniul chimiei organice, tehnologiei chimice organice, pentru  licenta in 

specializarile: Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si carbochimie, Tehnologia 

intermediarilor aromatici şi a coloranţilor organici, Coloranţi pentru fibre sintetice, Coloranţi naturali, 

Coloranţi naturali alimentari.  

Pentru master:  Biocombustibili, biorafinării si tehnologii conexe, Chimie alimentară, Produse 

farmaceutice si cosmetice –Valorificarea superioara a biomasei-chimie fina, Coloranţi de interes 

alimentar, cosmetic şi farmaceutic, Coloranti alimentari naturali 

 si de sinteza  

- Colorants et pigments organiques (an IV, Departament, filiera franceză). 

 

Domenii de cercetare: 

 

• sinteza și purificarea de coloranți alimentari; 

• posibilItăți de sinteză și aplicare a unor coloranți unitari în vopsirea amestecurilor de fibre 

bumbac-poliester; 

• sinteze de pigmenți luminofori; 

• posibilități de extracție și valorificare a compușilor bioactivi din plante 

• studii privind stabilitatea extractelor de betanina ]n finctie de pH-ul mediului si de acidul folosit 

• studii privind modificarea caracteristicilor structiuale ale pectinei in functie de pH-ul mediuiui 

de extractie 

• participarea la contracte de cercetare științifică în domeniul coloranților cu utilizări 

neconvenționale 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Am experienta ca manager de proiect si de echipa 

-Formator in cadrul proiectelor POSDRU/87/1.3/S/61839 „Privim către viitor - Formarea profesională a 

cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei – e-

Chimie” si POSDRU/57/1.3./S/32629 “Formarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 

pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră„ 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

O buna stapanire a programelor WORD, EXCEL, Power Point  

  

  

Informaţii suplimentare  

  

Anexe 

                                                                                                      -  



                                                                                                                                                                                         


