CV
INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume, fotografie
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
EXPERIENŢA PR0FESIONALĂ
*perioada: de la – pana la)
*numele şi adresa angajatorului
*tipul activităţii sau sectorul de
activitate
*funcţia sau postul ocupat
*principalele activităţi şi
responsabilităţi
(*se repetă pentru fiecare loc de
muncă sau etapă în evoluţia
profesională; se începe cu cel mai
recent)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
*perioada (de la – până la)
*numele şi tipul instituţiei de înv. şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Pop Flavia
Str. Ioan Slavici, 2/96, Baia Mare
0740053395
flavia_maries@yahoo.com
romana
26.11.1980

2007-prezent
Universitatea de Nord Baia
Mare, str. Victoriei nr.76A
Ingineria Produselor
Alimentare
asistent
Desfasurarea lucrarilor de
laborator la specializarea
Ingineria Produselor
Alimentare, Controlul si
expertiza produselor
alimentare
disciplinele:Tehnologia
moraritului si panificatiei,
Tehnologia produselor
fainoase, Controlul calitatii
produselor alimentare,
Tehnologii ale produselor de
origine vegetala, Tehnologii
ale produselor de origine
animala, participarea la
realizarea de indrumatoare
de laborator pentru
disciplinele mentionate.
2006-prezent
Universitatea de
Stiinte Agricole si
Medicina
Veterinara ClujNapoca

2005-2007
Universitatea de Nord Baia
Mare, str. Victoriei nr.76A
Ingineria Produselor
Alimentare
preparator
Desfasurarea lucrarilor de
laborator la specializarea
Ingineria Produselor
Alimentare, disciplinele:
Tehnologia moraritului si
panificatiei, Tehnologii
fermentative, Tehnologia
laptelui, Tehnologia
produselor fainoase,
Tehnologia produselor
fermentative, asistarea la
orele de curs aferente
disciplinelor mentionate,
activitate in cadrul catedrei
de Chimie-Biologie

2004-2006
Universitatea de
Stiinte Agricole si
Medicina
Veterinara ClujNapoca

1999-2004
Universitatea de
Nord Baia Mare

*domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Tehnologie si
expertiza sanitarveterinara

*tipul calificării/diploma obţinută

Doctorand

Tehnologia
Produselor
Alimentare de
Protectie
Diploma de
master
Masterat

Ingineria
Produselor
Alimentare
Inginer industrie
alimentara
Studii de licenta

*nivelul de clasificare a formei de
Doctorat
instruire/înv. (*se repetă pentru
fiecare titlu ştiinţific sau etapă în
formarea şcolară, universitară,
postuniversitară – doctorat, cursuri
postuniversitară; se începe cu cel mai
recent)
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
DOBÂNDITE ÎN CURSUL VIEŢII
ŞI CARIEREI DAR CARE NU
SUNT RECUNOSCUTE
NEAPĂRAT PRINTR-UN
CERTIFICAT SAU O DIPLOMĂ
LIMBA MATERNĂ
romana
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
*abilitatea de a citi
engleza
*abilitatea de scrie
engleza
*abilitatea de a vorbi
engleza
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
Abilitatea de a citi
franceza
Abilitatea de a scrie
Abilitatea de a vorbi
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ARTISTICE: MUZICA, DESEN
PICTURĂ, LITERATURĂ ETC.
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Munca in colectiv, aptitudini de comunicare, membra in
proiecte de cercetare.
SOCIALE
(locuiţi şi munciţi cu alte persoane,
într-un mediu multicultural, ocupaţi o
poziţie în care comunicarea este
importantă sau desfăşuraţi a activitate
în care munca de echipă este esenţială
(de ex.: cultura, sport, etc.)
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE
(de ex. coordonaţi sau conduceţi
activitatea altor persoane, proiecte şi
gestionaţi bugete, la locul de muncă,
în acţiuni voluntare – în domenii

culturale sau sportive – sau la
domiciliu)
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Operare calculator
TEHNICE
(utilizare calculator, anumite tipuri de
echipamente, maşini, etc.)
PERMIS DE CONDUCERE
ALTE APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
Competenţe care nu au mai fost
menţionate anterior

Categoria b

COMPLETARE

DOMENII DE INTERES
RECUNOAŞ
TERE
LISTA LUCRĂRILOR
PUBLICATE

Anca Mihaly-Cozmuta, Flavia Pop, Anca Codre –
Lucrari practice de Tehnologia moraritului, panificatiei si
produselor fainoase, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2007
Flavia Pop – Îndrumător de laborator pentru
Tehnologia laptelui şi a Produselor lactate, Ed. Risoprint,
Cluj-Napoca, 2008.
Flavia Pop – Indrumator de laborator pentru analiza
si controlul fizico-chimic al produselor alimentare, Ed.
Risoprint, Cluj-Napoca, 2008.
Anca Mihaly-Cozmuta, Flavia Pop – Tehnologia
panificatiei, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008.
Anca Mihaly-Cozmuta, Flavia Pop – Tehnologia
produselor fainoase, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008.

GRANTURI – PROGRAME

Titlul proiectului: Monitorizarea actiunii microbiotei
solului in vederea utilizarii ei in reabilitarea ecologica a
iazurilor de decantare (membru)

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE
MEMBRU AL UNOR SOCIETĂŢI,
ATRIBUŢII
CITĂRI

Societatea de Chimie din Romania

