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INFORMAŢII PERSONALE POPA  Anca - Gabriela 
 

  

 Cluj-Napoca, 400306, România 

 +40264401350           

 Anca.Popa@mecon.utcluj.ro 

http://constructii.utcluj.ro/departamente.html  

 

Sexul Feminin  | Data naşterii | Naţionalitatea Romȃnă  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

POZITIA PE CARE  O OCUPĂ 
 

Vicepreşedinte al Senatului UTCN 
 

1991 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 
Str. Memorandumului nr. 28, 400114, România 
http://www.utcluj.ro/ 
 

2004 - prezent Conferenţiar universitar la Departamentul Mecanica Construcţiilor 

1998 – 2004    Şef de lucrări la Departamentul Mecanica Construcţiilor 

1991 – 1998    Asistent universitar la Departamentul Mecanica Construcţiilor 

 

▪ Discipline predate: 
- Rezistenţa materialelor I şi II (Inginerie civilă – licenţă) 
- Strength of Materials I şi II (CCIA Engleză – licenţă) 
- Teoria probabilităţilor și statistică matematică (Inginerie și management în construcţii) 
- Rezistenţă şi fiabilitate la solicitări variabile (Master) 

 
 

▪ Activităţi de management academic: 
- Vicepreședinte al Senatului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca – responsabil cu 

învăţămȃntul, problemele studenţești, gestiunea resurselor umane și financiare, administraţie și 
patrimoniu (2016 – prezent) 

- Prodecan didactic Facultatea de Construcţii (2012 – 2016) 
- Prodecan relaţii externe şi imagine Facultatea de Construcţii (2008 – 2012) 
- Responsabil specializare CCIA în limba engleză 
- Membru în Consiliul Facultăţii de Construcţii (2008 – prezent) 
- Membru în Consiliul Departamentului Mecanica Construcţiilor (2012 – prezent) 

 
 

▪ Alte activităţi: 
- Coordonator curs postuniversitar de perfecţionare „Monitorizarea şi întreţinerea clădirilor” 
- Vicepreşedinte al comisiei de admitere - licenţa şi master (2010 – 2015) 
- Membru al Oficiului de Consiliere şi Orientare în Carieră (2013 – 2016) 
- Preşedinte a 10 comisii de doctorat 
- Membru în 10 comisii de îndrumare a studiilor doctorale 
- Preşedinte al comisiei de diplomă specializarea CCIA Engleză 
- Coordonator al Laboratorului de Acţiuni în Construcţii și Structuri (2010 – 2013) 
- Coordonator Erasmus Facultatea de Construcţii (2008 - 2012) 

 
 

mailto:Anca.Popa@mecon.utcluj.ro
http://www.utcluj.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

1987 - 1991  TRUSTUL ANTREPRIZĂ GENERALĂ DE CONSTRUCŢII MONTAJ (TAGCM) 
Antrepriza 1 de Construcţii – Montaj Cluj-Napoca 
 

▪ Funcţia ocupată: Inginer constructor stagiar 
 

▪ Tipul de activitate: 
- Execuţie (1987 – 1989)  
- Serviciul tehnic (1989 - 1991) 

  

 

 2003  Diploma de doctor   

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

Facultatea de Construcţii  

▪ Domeniul: INGINERIE CIVILĂ 

▪ Titlul tezei: „Comportarea structurilor tubulare sub sarcini statice în domeniul elastic şi postelastic” 

▪ Conducător ştiinţific: prof. dr. ing. Cornel Bia 
 

1982 - 1987  Diploma de inginer   

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

Facultatea de Construcţii  

▪ Domeniul: INGINERIE CIVILĂ 

▪ Specializarea: Construcţii civile, industriale şi agricole  
Absolvit cu DIPLOMĂ DE MERIT (şef de promoţie) 
Nota la examenul de diplomă: 10 (zece) 

 

1978 - 1982  

 

 

 

 

Alte studii 

1997 

 

1990 

Diploma de bacalaureat   

Liceul de matematică – fizică „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca  

Absolvit cu DIPLOMĂ DE MERIT (şef de promoţie) 
Nota la examenul de bacalaureat: 10 (zece)  
 
 
Curs de specializare în Management urban, The Institute for Housing and Urban Development 
Studies, Rotterdam, Olanda, Diploma Magna cum Laude 
 

▪ Stagiu de documentare și perfecţionare în Marea Britanie, invitat al asociaţiei profesionale The 
Institution of Structural Engineers, Londra, Glasgow, Edinburg 
 

Limba(i) maternă(e) ROMȂNA 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză C1  C2  C1  C1  C1  

  

Limba franceză B2  C1  B2  B2  B2  

  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

Competenţe de comunicare  ▪ Competenţe de comunicare avansate dobȃndite prin experienţa didactică și de reprezentare 

▪ Capacitate de analiză și sinteză 

▪ Abilitatea de a vorbi în public, discurs oral coerent, capacitate de argumentare și susţinere logică a 
unui punct de vedere 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Leadership (în prezent, în calitate de vicepreședinte coordonez activitatea a patru comisii ale 
Senatului, gestionȃnd problemele legate de învăţămȃnt, studenţi, resurse umane și financiare, 
administraţie și patrimoniu) 

▪ Coordonator al activităţilor didactice și adminitrative pentru grupul de discipline Rezistenţa 
Materialelor 

▪ Capacitate de organizare și planificare strategică 

▪ Spirit de echipă, relaţii deosebit de bune cu colegii, capacitatea de a identifica și rezolva problemele 
instituţionale și personale 

▪ Capacitatea de a lua decizii și viteză de reacţie 

▪ Eficienţă și seriozitate, spirit de iniţiativă 

▪ Capacitate de negociere, diplomaţie, abilitatea de a dezamorsa conflictele 

▪ Membru în comitete și comisii de evaluare (știinţifice, administrative, promovare academică) 

▪ Organizare de conferinţe , workshopuri și concursuri știinţifice studenţești 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ O bună cunoaştere a mecanismelor managementului academic dobȃndite pe parcursul mandatelor 
de prodecan și senator 

▪ Cunoașterea standardelor de asigurare a calităţii în învăţămȃntul superior (întocmire documentaţii 
pentru evalauarea ARACIS și participare activă la aceste evaluări) 

Competenţe și aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

▪ Bună stăpânire a programelor Microsoft Office (procesor de text, calcul tabelar, software pentru 
prezentări) 

▪ Capacitatea de întocmi prezentări (în cadrul diverselor evenimente) și materiale de prezentare 
(broșura Facultăţii de Construcţii - pȃnă în anul 2016) 

▪ Abilitatea de a utiliza tehnologii de predare moderne (videoproiector, Smartboard) 

▪ Tehnoredactare de carte 

Permis de conducere  Categoria B  

 

 

Publicaţii 

 

 

 

 

 

Granturi / Proiecte 

 

 

 

Conferinţe 

 

 

Membru în colective de redacţie 

 

 

 
 

Experienta în cooperare 
interuniversitară europeană 

 

 

Cărţi publicate: 13 (dintre care 6 unic autor, 1 coordonator, 2 prim autor, 4 în limba engleză) 

Editor/coordonator: 4 volume conferinţe internaţionale 

Lucrări știinţifice publicate în reviste și volumele unor manifestări știinţifice: 67, din care 

- Articole în reviste cotate ISI și volumele unor manifestări cotate ISI Proceedings: 12 

- Articole în reviste și volumele unor manifestări știinţifice indexate BDI: 13 

 

Proiecte de cercetare – dezvoltare: 13, din care 

- Proiecte de consultanţă în valoare de peste 10.000 euro: 3 (director de proiect) 

- Granturi/proiecte cȃștigate prin competiţie: 2 (1 responsabil pentru UTCN ca instituţie parteneră) 

 
Co-chairman la 4 conferinţe internaţionale 
Invited speaker: 1 
 

Membru în comitetul ştiinţific al unor maifestări ştiinţifice: 5 (conferinţe internaţionale) 

Organizator de manifestări ştiinţifice: 9 (din care 6 cu participare internaţională)  

Recenzor la manifestări ştiinţifice internaţionale :3 
 

 
Liège, mai 2016, Erasmus Staff Training 
Responsabil contract Erasmus+ cu Université Catholique de Lille 
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 Cluj-Napoca, 8 iulie 2021 
 

Conf. dr. ing. Anca Gabriela POPA 

Afilieri 

 

 

 

 

Referinţe 

 

 

Informaţii suplimentare 

 

IABSE (International Association for Bridges and Structural Engineering) 

AICPS (Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri)  

EUCEET (European Civil Engineering Education and Training Association) – membru în Consiliul de 
Administraţie 

 

Profilul biografic publicat în Enciclopedia Personalităţilor din România, Hubner Who is Who, 

Ediţia a V-a, 2010  
 

 

Reprezentant al UTCN în Asociaţia Eco - Cluster 


