
Curriculum Vitae

Informaţii personale

Num e/Prenum e POPESCU, Daniela Lucia
Adresa(e)

Telefon(-oane)

E-mail(uri)

Nationalitate(-tati) Româna

Data naşterii

Sex Feminin

Experienţa profesională

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

2002 -  prezent 
Şef de lucrări dr.ing.
Titular curs pentru disciplinele: cai navigabile si porturi, ridicări topo speciale, topografie, maşini si 
utilaje, tehnologia lucrărilor de construcţii hidroedilitare
Efectuarea lucrărilor de laborator pentru disciplina topografie, ridicări topo speciale, cai navigabile si 
porturi, maşini si utilaje, tehnologia lucrărilor de construcţii hidroedilitare 
Efectuarea practicii topografice
Participare la cercetare ştiinţifica pe baza de contracte in calitate de membru al echipei de cercetare 
Publicare indrumatoare de laborator, lucrări ştiinţifice la conferinţe si in reviste de specialitate

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, 300006, str.P-ta Victoriei nr.2 

Activitate didactica universitară

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

1990-2002  
Asistent inginer
Efectuarea lucrărilor de laborator pentru disciplina: irigaţii si drenaje, explatarea si intretinerea 
lucrărilor de I.F., maşini si utilaje 
Efectuarea practicii topografice

Participare la cercetare ştiinţifica pe baza de contracte in calitate de membru al echipei de cercetare 
Publicare indrumatoare de laborator, lucrări ştiinţifice la conferinţe si in reviste de specialitate

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, 300006, str.P-ta Victoriei nr.2 

Activitate didactica universitară

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

1 98 7-1990
Inginer
Planificarea, execuţia, exploatarea si intretinerea lucrărilor de imbunatatiri funciare efectuate conform 
programului, pe raza judeţului Timiş

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Execuţia Exploatarea şi întreţinerea Lucrărilor de îmbunătăţiri Funciare Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de proiectare şi execuţie în domeniul îmbunătăţirilor funciare



Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Discipiines principale studiate / 
competenţe dobândite

2007
Diploma curs post-universitar 

Curs de Audit Energetic al clădirilor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/furnizorului de formare

Universitatea ” Politehnica” din Timişoara

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala

Curs post-universitar

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Discipiines principale studiate / 
competenţe dobândite

2005-2006
Diploma curs post-universitar 

Specializare Geodezie si Cadastru

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea „Politehnica” Timişoara, str.P-ta Victoriei nr.2

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala

Curs post-universitar

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Discipiines principale studiate / 
competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

2001
Diploma de Doctor Inginer 

Specializarea: Inginerie Civila
Titlul Tezei de doctorat: "Utilizarea betonului fi braţ in lucrări de îmbunătăţiri Funciare” 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, 300006, str.P-ta Victoriei nr.2

N ive lu l in c lasificarea 

na ţiona la  sau

In te rn a ţion a la

Doctorat
Nivel 8, EQF/CEC

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Discipiines principale studiate / 
competenţe dobândite

1982 -1 9 8 7
Diploma de Inginer

Profilul Construcţii, Secţia îmbunătăţiri Funciare



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Institutul Politehnic "Traian Vuia” Timişoara, Facultatea de Construcţii 
300006, str.P-ta Victoriei nr.2

N ive lu l in clasificarea 

na ţion a la  sau

Invatamant Superior de Stat 
Nivel 7, EQF/CEC

In te rn a ţio n a la

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala

1978-1982
Diploma de Bacalaureat

Matematica, Fizica, Limba Romana, Limbi străine, Discipline tehnice 
Cunostiinte generale

Liceul de Matematica Fizica „C.D. Loga”, Timişoara 
Str. C.D,Loga nr.37

Invatamant Secundar de Stat, Liceu 
CISE4

Aptitudini şi competenţe 
personale

Limba(i) maternă(e) Româna

Limbaţi) străină(e) 

Autoevaluare 

Nivel european (*)

Franceza

Engleza

înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la 

conversaţie
Discurs orale Exprimare scrisă

(C2) Utilizator
experimentat C2 Utilizator

experimentat (C1) Utilizator
experimentat C1 Utilizator

experimentat B2 Utilizator
independent

(B1) Utilizator
independent B2 Utilizator

independent (A2) Utilizator
elementar A2 Utilizator

elementar A2 Utilizator
elementar

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale Comunicare, capacitati de lucru in echipa, responsabilitate, energie, sinceritate si seriozitate. 
Perspicacitate in sesizarea esenţei fenomenelor, spontaneitate in acţiune si adaptabilitate la situaţii 
noi. Capacitatea de relationare si stapanirea de sine.

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

O bună capacitate analitică şi organizatorică, capacitate decizională rapidă; 
Capacitate de asimilare rapida a informaţiilor noi;
Abilitaţi de gestiune si organizare a timpului in vederea respectării termenelor limita.

Competenţe şi aptitudini tehnice Experienţa buna de lucru in teren pentru domeniul măsurătorilor topografice, experienţa buna in lucrul 
cu statii totale, experienţa in prelucrarea măsurătorilor topografice 
Autorizat pentru lucrări de Cadastru, Geodezie şţ Cartografie categoria B, C



Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini 

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Publicaţii

Contracte de cercetare ştiinţifică 

Cârti de specialitate 

Stagiul militar 

Stare civila

Cunoştinţe bune in ceea ce priveşte utilizarea programe pentru proiectarea grafică asistată de 
calculator AutoCad, foarte buna stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel si 
PowerPoint)

Hobby: calatorii, dans

Categoria B

42 lucrări ştiinţifice 

21

9 indrumatoare, din care 8 sunt in domeniul topografie

N/A

Căsătorită




