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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2016-prezent

Conferenţiar universitar
Universitatea din Piteşti
Activitate didactică şi de cercetare în domeniul Fiziologiei vegetale
Tipul sau sectorul de activitate : educaţie şi cercetare

2006-2016

Lector universitar
Universitatea din Piteşti
Activitate didactică şi de cercetare în domeniul Fiziologiei vegetale
Tipul sau sectorul de activitate : educaţie şi cercetare

2001-2006

Asistent universitar
Universitatea din Piteşti
Activitate didactică şi de cercetare în domeniul Fiziologiei vegetale
Tipul sau sectorul de activitate : educaţie şi cercetare

1999-2001

Preparator universitar
Universitatea din Piteşti
Activitate didactică şi de cercetare în domeniul Fiziologiei vegetale
Tipul sau sectorul de activitate : educaţie şi cercetare

1997-1998

Cadru didactic asociat
Universitatea din Piteşti
Activitate didactică şi de cercetare în domeniul Fiziologiei vegetale
Tipul sau sectorul de activitate : educaţie şi cercetare

1998-1999

Profesor de Biologie
Colegiul Carol I Câmpulung
Profesor de Botanică, Zoologie, Anatomie, Ecologie la clasele a IX-a, a X-a, a XI-a
şi a XII-a.
Tipul sau sectorul de activitate : educaţie

1997-1998

Profesor de Biologie
Şcoala cu clasele I-VIII Miceşti
Profesor de Botanică, Zoologie, Anatomie, Ecologie la clasele a V-a, a VI-a, a VIIa şi a VIII-a.
Tipul sau sectorul de activitate : educaţie

Pagina 1 / 6

Curriculum Vitae

Popescu Monica

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2001-2008

Doctor în Biologie
Universitatea Bucureşti
▪ Studii doctorale în domeniul Biologie (teză de doctorat „Cercetări ecofiziologice la soiuri de măr
cultivate în condiţiile bazinului pomicol Piteşti-Mărăcineni”)

2001-2003

Masterat postuniversitar Biologie medicală
Universitatea din Piteşti
▪ Studii de masterat în Biologie medicală

1993-1997

Diplomă de licenţă Biologie
Universitatea din Piteşti
▪ Studii de licenţă în Biologie

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Limba română

Alte limbi străine cunoscute
Autoevaluare

ΙNΤELEGERE

Limba engleză

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C1

C1

B1

B1

B1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru
didactic şi manager de proiect.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ leadership (manager de proiect)
▪ Competenţe de lucru în echipă (fac parte din echipe de cercetare)

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice

▪ utilizarea aparaturii de laborator în domeniul Fiziologiei vegetale
▪ o bună cunoaştere a proceselor decizionale (în prezent fiind Secretar General al
Senatului Universităţii din Piteşti)
▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, SPSS.

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Activitatea în proiecte

-

-

Director de proiect, perioada 2008 – 2010. PROIECT CNMP
PARTENERIATE 51-009/2007
- Strategii alternative recomandate
producătorilor viticoli privaţi pentru combaterea buruienilor şi fertilizarea
plantaţiilor cu impact asupra conservării şi îmbunătăţirii însuşirilor biologice,
fizice şi materiei organice din sol.
Responsabil de proiect, 2007 – 2008. PROIECT CEEX 118/2006 –Tehnologii alternative de obţinere a materialului de plantat horticol destinat
obţinerii producţiilor ecologice.
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Membru în echipele proiectelor:
o PROIECT CNMP - Proiect pilot pentru identificarea si conservarea
ex situ si în situ a biodiversitatii pteridofitelor din aria protejata Valea
Valsanului. Director Lect. Univ. dr. Soare Liliana Cristina
o PROIECT CNMP - Implementarea şi adaptarea tehnologiilor cu
verigi ecologice în cultura cireşului pe soiuri şi portaltoi autohtoni
valoroşi, în contextul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile.
Director Asist. Univ.drd. Popescu Cristian
o PROIECT CNMP - Model biotehnologic de cultivare controlată şi
procesare integrată a ciupercilor edibile în sistem robotic modular
pentru obţinerea de produse ecologice, în condiţii de siguranţă şi
securitate alimentară. Director Conf.univ. dr. Petre Marian
o PROIECT CNMP - Alimente ecologice funcţionale obţinute prin
fermentarea submersibilă controlată a subproduselor cerealiere sub
acţiunea ciupercilor comestibile şi medicinale. Director Conf.univ. dr.
Petre Marian
o PROIECT CNMP - Studiul corologic al categoriilor sozologice din
flora judeţului Argeş pentru refacerea fitopopulaţiilor periclitate prin
metode convenţionale şi biotehnologice de înmulţire. Director
Conf.univ. dr. Valeriu Alexiu
o PROIECT CNMP - Selecţia biotipurilor de măceş, cătină şi soc din
flora spontană, în vederea constituirii fondului de germoplasmă –
suport pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate şi
diminuarea
efectelor
modificărilor
climatice.
Responsabil
Lect.univ.dr. Neblea Monica
o PROIECT CNCSIS - Cercetari interdisciplinare pentru elaborarea
biotehnologiei de microinmultire in vitro a speciei Eustoma
Grandiflorum . Director Prof.univ.dr.ing A Teodorescu
o PROIECT CEEX nr. 59/2006 -Sistem de agricultura alternativa cu
orientari spre agricultura biologica
o PROIECT - 2000-2001 - Mecanisme ecofiziologice în procesul de
adaptare a organismelor vii (microorganisme, plante şi animale
poikiloterme) în mediul natural şi modificat antropic în judeţul Argeş.
o PROIECT - 2000-2001 - Urmărirea lucrărilor de recondiţionare a
sistemului biologic de epurare avansată Vadu şi a efectului asupra
structurilor biocenotice, în vederea asigurării funcţionării eficiente a
sistemului.
o PROIECT AGRAL 115 - 2001-2004 - Producerea materialului săditor
viticol din categoriile biologice Prebază şi Bază cu denumirea
"Produs în România".
o PROIECT AGRAL 95 - 2001-2004 - Reducerea efectului negativ al
stresului hidric din substratul de înrădăcinare la producerea viţelor
altoite în spaţii protejate şi la plantarea lor la locul definitiv.
o PROIECT - 2004-2005 - Monitorizarea caracteristicilor structurale
ale biocenozelor din sistemul de epurare avansată Vadu şi stabilirea
modalităţilor de recondiţionare a acestuia, în vederea funcţionării
eficiente" (identificarea metodologiei şi mijloacelor tehnice adecvate
procesului de recondiţionare a sistemului - în principal bazinul de
stuf). Coordonator de proiect: Prof. univ. dr. Gh. Brezeanu. Contract
nr. 32/09.02.2004 între Rompetrol Petromidia şi Universitatea din
Piteşti.
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RESEARCHER ID
ORCID ID
Cursuri de formare profesională

Membru în asociaţii profesionale

Activitate editorială

Popescu Monica

▪ 8 cărţi sau capitole în cărţi de specialitate (autor unic sau coautor )
▪ 7 articole în reviste cotate ISI şi în volume indexate ISI
▪ 25 articole în reviste indexate în alte baze de date internaţionale
▪ Peste 20 articole în alte reviste naţionale
▪ Peste 10 articole în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale
▪ C-3624-2015 (http://www.researcherid.com/rid/C-3624-2015 )
▪ Orcid.org/0000-0002-0757-2867 ( https://orcid.org/0000-0002-0757-2867 )
▪ Curs de formare – Proiect POSDRU nr. 141632: „Adaptarea programelor de
studii universitare la Cadrul National al Calificărilor din Invăţământul Superior
în vederea îmbunătăţirii ofertei educaţionale, crearea şi implementarea unor
instrumente informatice specifice care să asigure extindere a oportunităţilor
de învăţare şi interacţiunea cu mediul de afaceri (NOVA - CURRICULA)”, 910 octombrie 2015.
▪ Program de formare profesională – Proiect finantat prin POSDRU, Axa
Prioritară 3, Domeniul Major de Interventie 3.1 „Promovarea culturii
antreprenoriale” - Competenţe antreprenoriale – curs acreditat de Autoritatea
Naţională pentru Calificări (ANC), 21 – 25 mai 2015.
▪ Program de specializare – Manager Proiect (certificat de absolvire recunoscut
de Ministerul Muncii şi Ministerul Educatiei Nationale), 19 – 23 mai 2014.
▪ Program de formare în didactica specialităţii – Metode moderne de formare,
Metode şi tehnici folosite pe perioada practicii pedagogice, 1 – 7 septembrie
2012, Predeal – Organizat de M.E.C.T.S.
▪ Curs postuniversitar: “Realizări şi Perspective în Biologie” - “Impactul
factorilor de mediu asupra biodiversităţii” ACADEMIA ROMÂNĂ INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCUREŞTI: 5 – 7 noiembrie 2008
▪ ESNA (European Society for New Methods Research in Agriculture)
▪ IAD (International Association for Danube Researc)
▪ ISHS (International Society for Horticultural Science)
▪ Asociaţia Română de Pteridologie
Editor şef al revistei Current trends in natural sciences (indexată DOAJ, Index
Copernicus, SCIPIO, Google Scholar, CAB Abstracts).

Recunoaşterea şi impactul
activităţii

▪ 15 Citări în reviste cotate ISI
▪ 13 citări în reviste indexate BDI
▪ Premiu UEFISCDI 2015 pentru articolul ISI „zona galbenă (Q2 - Thomson
Reuters)”/ PN-II-RU-PRECISI-2015-9-7985: Popescu G. C., Popescu M.
(2015). Effects of different potting growing media for Petunia grandiflora and
Nicotiana alata Link & Otto on photosynthetic capacity, leaf area, and flowering
potential. Chilean journal of agricultural research, 75(1):21-26.

Stagii de formare şi predare
ERASMUS

▪ Stagiu ERASMUS de predare la Universitatea Adnan Menderes din Aydin,
Turcia, 3 - 10 mai 2015.
▪ Stagii ERASMUS de formare profesională: Universitatea din Jelgava LETONIA
16 – 23 mai 2010; LavandArt din Ungaria, 3 – 9 iunie 2013; Universitatea
Politihnica din Valencia, Facultatea de Inginerie agrară şi a mediului, 5 – 11 mai
2014; Institutul Politehnic Braganca din Portugalia, 16-20 mai 2016.
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