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Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  POPA  LORENA 

Adresa  Nr. 8, str. Vasile Alecsandri, 310024, municipiul Arad, România 

Telefon/Fax  0257-219000  

E-mail  popa.lorena@yahoo.com 
 

Cetăţenia  română 
 

Data naşterii  02.12.1974 
 

 Sex  F 

 

Locul de muncă ocupat  Lector universitar, Facultatea de Științe Exacte, Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad 

 

Experienţa profesională 
 

 

1) Perioada  februarie/2004 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  1. Activități didactice de predare, instruire și evaluare în cadrul disciplinelor: Structuri 
algebrice, Algebră liniară, Geometrie analitică, Geometrie diferențială, Didactica 
matematicii. 

2. Cercetare știinţifică: elaborare de monografii, cărţi, articole de specialitate, participarea la 
conferinţe naţionale și internaţionale. Domeniul de cercetare știinţifică: teoria operatorilor, 
geometrie, modelare matematică în știinţe. 

3. Membru al Consiliului Facultății de Științe Exacte (din anul 2012); Președinte al Comisiei 
de evaluare și asigurare a calității din cadrul Facultății de Științe Exacte (din anul 2012); 
Membru al Comisiei pentru curriculum, calificări universitare și monitorizare a planurilor de 
învățământ  (din anul 2012). 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, 310130  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ-Cercetare 

 

2) Perioada octombrie/1999 – februarie/2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 1. Activități didactice de predare instruire și evaluare în cadrul disciplinelor: Algebră 
liniară, Geometrie analitică și diferențială, Ecuații diferențiale, Matematică aplicată în 
economie 

2. Cercetare științifică: elaborare de monografii, cărţi, articole de specialitate, 
participarea la conferinţe naţionale și internaţionale. 
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Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, 310130 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ-Cercetare 

  

3) Perioada octombrie/1997 – octombrie/1999 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 1. Activități didactice de predare, instruire și evaluare în cadrul disciplinelor: Algebră 
liniară, Geometrie analitică și diferențială, Complemente de matematică 

2. Cercetare științifică: elaborare de monografii, cărţi, articole de specialitate, 
participarea la conferinţe naţionale și internaţionale. 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, 310130 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Învățământ-Cercetare 

Educaţie şi formare 
 

1) Perioada  3-7 iunie 2015 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de absolvire (4 credite) 

Domenii principale studiate 
/ competente dobândite 

 Program de formare în “Managementul calității” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Ministerul Educației Naționale, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară 
București, Universitatea Politehnica din București, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică din Timișoara, în cadrul proiectului POSDRU 
155/1.2/S/139950 “Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior” 

   

2) Perioada  11-17 februarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Program de formare în “Didactica matematicii”  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Ministerul Educației Naționale, Universitatea din București, Universitatea A.I.Cuza Iași, Universitatea 
Babeș Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Politehnica București, Universitatea din Pitești, 
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, în cadrul proiectului POSDRU 87/1.3/S/63709 “Calitate, 
inovare, comunicare  în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior” 

   

3) Perioada  Octombrie 2011-februarie 2012 

Calificarea / diploma obţinută  Curs postuniversitar/Certificat de Absolvire (20 de credite) 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Practica profesională a studenților - Strategii instituționale de proiectare, implementare și evaluare a 
practicii profesionale a studenților-plasamente și parteneriate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea din București 

   

4) Perioada  Februarie 2009-martie 2011 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Master 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Specializarea ”Finanţare şi Management de Proiect”  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice 

   

5) Perioada  Octombrie 2003-februarie 2010 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Doctor în Matematică 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Tema tezei: Studiul câmpurilor distribuții stochastice multivariate 

Numele şi tipul instituţiei de  Universitatea de Vest din Timişoara 
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învăţământ / furnizorului de formare 

   

6) Perioada  Octombrie1998 – februarie 2000 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Studii Aprofundate 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Specializarea Analiza neliniară aplicată în mecanica fluidelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică 

   

7) Perioada  Octombrie1993-iulie1997 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de licenţă 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Licenţiat în Matematică şi Fizică; profilul: Matematică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică 

   

8) Perioada  1989-1993 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Liceul „Moise Nicoară” Arad 

 

 

 Aptitudini şi competente 
personale 

 

Limba maternă  Româna 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză   Utilizator 
elementar 

 Utilizator  

elementar 

 Utilizator  

elementar 

 Utilizator 

elementar 

 Utilizator 

elementar 

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  - Spirit de echipă; 
- O bună capacitate de comunicare și de comunicare a cunoștințelor, competențe 

consolidate pe parcursul a 18 ani de experiență profesională; 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 - Membru în comitetul de organizare al Concursului de Matematică „Caius Iacob” (2012, 
2013,2014,2015); 

- Coordonator al echipei de studenți din partea Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, în cadrul 
proiectului Arad-Gyula, Dezvoltarea comună a reţelei de transport (Transport Masterplan), 
subcontractor pentru Municipiul Arad prin Dr. Brenner ingenieurgesellschaft MBH. Titular 
grant: Primaria Gyula, HURO / 0801 – 51, 2010;  

 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 - Microsoft Office ( în special WORD, PowerPoint); 

- LaTex; 
 

Permis de conducere   Categoria B din anul 2007 

    

    

Data completării   21.01.2016 
 

 


