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Informaţii personale  

Nume / Prenume Pop Georgeta 

Adresă   
Telefon   

Fax 
E-mail  

 

Naţionalitate 

Experienţa profesională  

                                     Perioada   Mai  2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat 
Nivelul în clasificarea 

naţională sau 
internaţională 

Profesor universitar – Plante medicinale și aromatice,Tehnologii  agricole vegetale,Tehnologii 
sustenabile pentru plante aromatice, narcotice și medicinale. Cultura plantelor medicinale și 
melifere.Tehnologia culturilor ecologice.Coordonator de doctorat din 2010, în domeniul 
Agronomie.  ISCED 8  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: predarea orelor de curs pentru studenţii din cadrul de 
Agricultură și Management Agricol la disciplinele menţionate;  coordonarea studenţilor pentru 
întocmirea lucrărilor de licenţă și a lucrărilor de disertație; realizarea unor teme de cercetare 
contractuală; coordonare doctoranzi. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Agricultură, Calea Aradului 119, cod 300645, U.S.A.M.V.B.Timişoara. 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Perioada    Septembrie 2004 - aprilie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar - Tehnologii agricole vegetale, Plante  medicinale şi melifere,Tehnologii 
agricole nepoluante, Sisteme alternative de agricultură. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: predarea orelor de curs şi lucrări practice pentru studenţii 
din cadrul USAMVBT la disciplinele menţionate; conducerea de cercuri ştiinţifice şi îndrumarea 
studenţilor pentru întocmirea proiectelor de diplomă sau lucrărilor de licenţă; realizarea unor teme 
de cercetare contractuală. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Agricultură, Calea Aradului 119, cod 300645, Timişoara, U.S.A.M.V.B.Timişoara, 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Perioada Martie 1999 – august  2004  
Funcţia sau postul ocupat Şef de  lucrări - Tehnologia culturilor agricole, Fitotehnie. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: predarea orelor de curs şi lucrări practice pentru studenţii 
din cadrul USAMVBT la disciplinele menţionate; organizarea câmpului experimental şi  
coordonarea studenţilor pentru întocmirea proiectelor de diplomă sau lucrărilor de licenţă; 
realizarea unor teme de cercetare contractuală . 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Agricultură, Calea Aradului 119, cod 300645, U.S.A.M.V.B.Timişoara. 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Perioada Octombrie 1993 – februarie1999 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 predarea orelor de  lucrări practice pentru studenţii din cadrul USAMVBT la disciplina Fitotehnie, 
Catedra - Cultura plantelor de câmp; realizarea unor teme de cercetare contractuală. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Agricultură, Calea Aradului 119, cod 300645,  U.S.A.M.V..B.Timişoara. 
Perioada Octombrie 1989 - septembrie 1993 

Funcţia sau postul ocupat inginer stagiar 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Conducerea  şi organizarea activităţii de producție  vegetală. 

Numele şi adresa angajatorului  Unitate de producție vegetală, Liebling, Jud.Timiş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Organizarea activității de producţie vegetală 

                Educaţie şi formare        
                           Perioada 

   Calificarea / diploma obţinută 
                            Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 
     

Perioada 
        Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 
                                                                                          

 

Facultatea de Agronomie, Institutul Agronomic Timișoara. 
 
1985-1989  
Inginer agronom 
 
1993 - 1999  
 Diplomă de  DOCTOR ,seria R nr.0000634. Domeniul Agricultură şi Horticultură, specializarea 

FITOTEHNIE.Tema,,Contribuţii la tehnologia de cultivare a speciei Calendula officinalis L., 
în vederea obţinerii de recolte mari cu conţinut ridicat de principii active. USAMVB 
Timișoara,Facultatea de Agricultură. 

ISCED 8 
Februarie 2012       
        Inițiere în crearea și dezvoltarea de conținut digital SC.SIVECO România S.A. 

 Rețeaua de colaborare universitară on-line în scopul dezvoltării capacității de a furniza 
competențe și competitivitate pe piața muncii. 

Ianuarie 2011 

Formator  - Certificat de absolvire  SERIA G Nr.00169970 -Best Vision Advisory, Timișoara 
– www.bva-tm.ro 
Pregătirea formării; Realizarea activităților de formare; Evaluarea participanților la formare; 
Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare; Proiectarea programelor de formare; 
Organizarea programelor și a stagiilor de formare. 

Formator– CNFPA cod COR 241205, Certificat de absolvire curs recunoscut de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 

Mai –  iunie 2007 
Formator - Training of Agricultural Advisory Trainers. 
  Training topics: 
• EU Common Agricultural Policy; 
• EU standards for production-and implementation modalities ; 
• Commercial agricultural and horticultural production. 
• EU standards for food processing and for food products; 
• Rural development in the context of the Common Agricultural Policy; 
• The role of Agricultural Advisory Service in implementation of EU policies:  
• Effective training and communication methods; 
• Curriculum development. 
Bygholm  Agricultural  College,  Denmark.The Danish Agricultural Advisory Service, National 
Centre. 
Iunie 2009 
Curs specializare / Diplomă absolvire curs,HPLC International Society Dresden, Germany 

http://www.bva-tm.ro/
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     Teze de doctorat coordonate                                                               

 
(5 titluri de doctor confirmate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Doctoranzi în stagiu- 6 
 
 

 
1.Laza Adrian 2010-2013.Contribuția unor factori ecologici și tehnologici la formarea calitativă a 
producției la inul pentru ulei (Linum usitatissimum L.).  
2.Băluță (Mihoc) Marcela 2010-2013. Impactul factorilor ecologici, biologici și tehnologici asupra 
calității semințelor de cânepă pentru ulei (Cannabis sativa L.).  
3.Trulea Adrian – Nicolae 2011-2015. Studii privind potențialul energetic de conversie a biomasei 
agricole lignocelulozice la biocombustibili de generația a 2-a, utilizând diferite biotehnologii. Titlul 
de doctor 
4.Flavia Cut Lupulescu, 2012-2014. Doctorat în cotutelă (coordonator secundar prof.univ.Liviu 
Sîmbotin). Curricula gimnazială și liceală – instrumente ale calificării superioare a resurselor 
umane din producția agricolă vegetală.  
5. Rus Cristian Florin 2013-2016.Studiul principiilor active obținute din plante medicinale 
aparținând familiei Lamiaceae asupra fungilor proveniți din masa de cereale.  
6.Tomescu Alexandru  Cristian 2013-2016. Studii privind proprietățile antifungice, antimicrobiene 
și antioxidante a uleiurilor esențiale din plante medicinale (Fam. Lamiaceae). 
7.Macra Ioan 2012-2017. Cercetări privind influența densității de semănat asupra producției și 
calității hibrizilor de porumb în condițiile predoclimatice de la SCDA Lovrin. 
8.Ieva Eugen 2013-2017. Studiu privind optimizarea tehnologiilor de producție vegetală din 
Banat. 
1.Smetan Ștefan 2014-2017. Influența unor factori tehnologici asupra calității producției la plante 
aromatice. 
2.Bucur Vukasin 2015-2018. Impactul sistemului de fertilizare asupra producției și a indicatorilor 
de calitate la grau în SCDA Lovrin. 
3.Ciobotaru (Guriță) Gabriela Valentina 2015-2018. Doctorat în cotutelă (coordonator secundar 
prof.univ.Victor Dumitrașcu UMF Timișoara) Cercetări privind obținerea preparatelor farmaceutice  
din plante medicinale a  utilizate în patologia digestivă. 

  4.Panda Anca 2016- Doctorat în cotutelă (coordonator secundar prof.univ.Valeriu Tabără) 
  5.Moisă Cristian 2016 -Doctorat în cotutelă (coordonator secundar prof.univ.habil.dr. Lucian 
Copolovici, Universitatea ,,Aurel Vlaicu “Arad). 
  6.Bătrîna Ștefan L. 2017 – Influența unor verigi de tehnologie in calitatea producției de Camelina 
sativa L. Crantz 

                            Autoevaluare                 Ințelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (* Limba engleză 
                            

 Ascultare Citire Participare la 
conversație Discurs oral Exprimare 

  B1 B1 B1 B1 B1 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare la nivelul universitar şi  posibilităţi de comunicare excelente la nivelul oricărui mediu. 
Calităţi şi aptitudini de a stabili şi cultiva relaţii profesionale, cu responsabilitate, sinceritate şi 
seriozitate. Capacitate de lucru în echipă. 

   Publicații:  
 

Lucrări ştiinţifice 163 
 Article 16, Meeting abstract 13, Proceeding paper 3; Articole/ Publicatii în extenso, apărute în 
volume ale principalelor conferinte internationale din străinătate 21, Articole/ Publicatii în extenso, 
apărute în volume naționale (revistă indexată în B.D.I.) 110. 
Proiecte de cercetare - dezvoltare – inovare/consultanță pe bază de contract/grant în țară și 
străinătate, obținute prin competiție - în calitate de 43: director  de proiect: 8  responsabil  tehnic: 
1 consultant  tehnic marketing: 1coordonator ştiinţific: 1 membră in echipa de cercetare: 32 
Cărţi şi manuale de specialitate:  
–6, din care: 
    - 2 Unic autor  
    - 4 Coautor 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini     
organizatorice 

             2012 – prezent.  Director al departamentului  I   -  Tehnologii agricole 
2012 – prezent.  Membră în Comisia pentru Strategie Reformă și de Resurse  

Umană. 
2012 – prezent.  Membră în Comisia pentru Inițierea , Monitorizarea și Evaluarea 

Periodică a Programelor de Studii. 
             2012 – prezent.Membră în Consiliul Profesoral  al Facultății de Agricultură 
            2016 – prezent.Membră în Senatul universității.  
            2016 – prezent.Membră în Comisia Didactică a Senatului.  

2011. 5 - 14 mai  – lector curs,, Materii prime utilizate in obținerea alimentelor 
dietetice.  CURS DE SPECIALIZARE postuniversitar. Alimente dietetice – 
caracterizare,tehnologii de obținere si impactul asupra sănătății. 
www.alimentedietetice.ro 
2009. noiembrie - 2011 martie, lector  curs consultanță - Tehnologii moderne de 
cultivare, procesare şi marketingul cerealelor ( specializarea reţelelor pe produs şi a 
organizaţiilor profesionale) potrivit reglementărilor din UE. Modernizarea sistemelor 
de cunoștințe și informatii agricole în România. www.cpi - tm.ro 
2008.14 - 21 ianuarie,  lector  curs ,,Plante medicinale şi aromatice, în cadrul 
Programului  ERASMUS, parteneri: Fachhochschule Bingen - Germania şi USAMVB 
Timişoara, Bilateral Agreement for the Academic , 2007-2010, Higher Education. 
2007, 2011 -  Membru în Comitetul Ştiinţific - International Scientific Conference - 
Conference on Medicinal, Aromatic and Spice Plants,Books of Scientific Papers and 
Abstracts : University of Agriculture in Nitra - Department of Sustainable Agriculture 
and Herbology, Nitra,Slovak Republic. www.uniag.sk 

2009 – 2012. Reprezentant al Corpului didactic în  Comisia pentru Evaluarea şi 
Asigurarea Calităţii, U.S.A.M.V.B.Timisoara. 
2009 – 2012.  Responsabil  Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii,  
Facultatea de Agricultură. 
2008, 2009  - Responsabil cu organizarea loturilor demonstrative de Cereale şi 
Plante tehnice reprezentate de Limagrain Romania și Institutul de Cereale şi Plante 
tehnice Novi - Sad, Serbia, din cadrul TIMAGRALIM -Timişoara, 12-15 iunie ; 
2009 – prezent - Referent ştiinţific  volumul,,Research Journal of Agricultural Science. 

           Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Am realizat până în prezent  proiecte tehniice în domeniul tehnologiilor agricole. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoștinte bune de operare pe calculator cu programele: Word, Excel, Power Point 

                       Permis de conducere Permis de conducere: B  (din 1993) 

Informaţii suplimentare 
 

Society for Medicinal Plant and Natural Product Research Neumarket - Germany- 
membră  din 2009; 

 Asociatia Generală a Inginerilor din România membră in Consiliul Naţional; 
Societatea de Energie Regenarabilă,Vicepreşedinte Filiala Timiş; 
  Societatea  Română a Horticultorilor, filiala„Dahliar Timiş”  - membră; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
                                                                                         

http://www.uniag.sk/
Text Box




