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Informaţii personale  

Nume / Prenume POPA, Nicolae 
Adresa Str. Arieş, Nr.20,  300723 – Timişoara, ROMÂNIA 

Telefon 0256 - 487548 Mobil:  0743001655  

E-mail nicolae.popa@e-uvt.ro; npopa1961@yahoo.com; 
  

Nationalitate Română 
  

Data naşterii 13.03.1961 
  

Sex Masculin 
  

Domeniul ocupaţional 
Titlul didactic 

Locul de muncă actual 

 Învăţământ, cercetare 
 Profesor universitar, Dr.   
 Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Geografie 

  

Domenii de cercetare și 
expertiză profesională 

Geografie socială şi culturală, Dezvoltare durabilă regională și locală, 
Geografie politică şi Geopolitică, Geografie economică, Studiul 
regiunilor transfrontaliere, Geografie teoretică. 
- expert CNCSIS în domeniile Geografiei umane şi Dezvoltării regionale 
(2000-2010); 
- expert evaluator ARACIS pentru domeniul Geografie (2006-2011). 
- Conducator de doctorat din anul 2010. 

  

Experienţa profesională  

Perioada 05.2005 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor Dr. 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - Cursuri de geografie umană și regională, cercetare ştiinţifică  
- Directorul Departamentului de Geografie (ianuarie 2011-aprilie 2016) 
- membru al Comisiei Științele Pământului a CNATDCU (2012-iunie 2016) 
- Director programe masterale al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie (2008-
2010) 
- Director adjunct al Departamentului de Geografie (2004-2010) 
- Responsabil program european de mobilitate ERASMUS (2005-2010) 
- Preşedintele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a Facultăţii de 
Chimie, Biologie şi Geografie (2008-2010). 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Vest din Timişoara, bul. V. Pârvan, nr. 4, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 10. 2001 – 04.2005 
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Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar Dr.  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cursuri şi lucrări practice de geografie umană și regională, cercetare ştiinţifică  
Secretar ştiinţific de catedră (2001-2004) 
Responsabil program european de mobilitate ERASMUS 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Vest din Timişoara, bul. V. Pârvan, nr. 4, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 02.1999 – 10.2001 

Funcţia sau postul ocupat Lector Dr. 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cursuri şi lucrări practice de geografie umană și regională, cercetare ştiinţifică 
Responsabil program de mobilitate internațională TEMPUS 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, bul. V. Pârvan, nr. 4, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 10. 1994 – 10.1999 

Funcţia sau postul ocupat Lector univ. 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cursuri şi lucrări practice de geografie umană și regională, cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, bul. V. Pârvan, nr. 4, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 10.1991 – 10.1994 

Funcţia sau postul ocupat Asistent univ. 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Lucrări practice de geografie umană, cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, bul. V. Pârvan, nr. 4, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

  

Educaţie şi formare  

Perioada 1993 - 1999 

Calificarea / diploma obţinută Studii doctorale: Diplomă de Doctor în Geografie 

competenţe dobândite Abilităţi de cercetare în geografia umană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 

Perioada 1981 - 1985 

Calificarea / diploma obţinută Studii universitare: Diplomă de Licenţă 

competenţe dobândite Competenţe pedagogice şi de cercetare în domeniul geografiei și al limbii franceze 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti,  
Facultatea de Geologie-Geografie, Specializarea Geografie-limba franceză 

Perioada 1976 - 1980 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

competenţe dobândite Formare generală, specializare filologie-istorie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Rm. Vâlcea (astăzi Colegiul Național „Al. 
Lahovari”) 
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Afilieri la organizații 
profesionale  

 

- Membru al Societății de Geografie din România (1985-prezent); 
- Membru al Comitetului Național de Geografie din România (2013-prezent); 
- Membru al Asociației Geografilor Umaniști din România (2006 – prezent); 
- Membru fondator al Asociației Profesionale a Geografilor din România 
(2008 - prezent); 
-Membru al Comisiei Regionale de Experți pentru Europa Centrală și de Est 
a Agence Universitaire pour la Francophonie - AUF (2014 – present) ; 
-Președintele Comitetului științific al rețelei universitare francophone 
«Nutrition, Sécurité alimentaire et Santé» (SAIN), pentru Europa Centrală și 
de Est (2017-prezent) ; 
- Membru al Școlii doctorale a Institutului interuniversitar de dezvoltare 
locală (IIDL) al universităților din Valencia și Castellon (2012 – prezent); 
- Membru al Laboratoire de Géographie humaine et sociale (CARTA) al 
Universității din Angers, Franța (2000-2012) ; 
- Membru al Programului internaţional de cercetare în ştiinţe umane şi 
sociale „Recompositions territoriales au risque de l’exclusion – 2H2S”, 
pilotat de CPER Pays de la Loire, Franţa (1999 – 2015);  
- Membru al rețelei interuniversitare de promovare a modulului european 
„Central Europe and European Ideea: History, Cultures, Future Prospects” 
(2008-2004); 
- Membru al Comisiei Tehnice pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism a 
județului Timiș (2012 - prezent) . 
- Membru al Comisiei Judeţene Timiș  pentru atribuirea sau schimbarea de 
denumiri (2002 – 2008);  

•  •  

Participări în consilii editoriale  
și științifice  

ale unor reviste și edituri 
 

• Redactor şef al revistei „Geographica Timisiensis” (BDI), Universitatea 
de Vest din Timişoara (2000-prezent); 

• Membru în consiliile științifice sau editoriale ale periodicelor: 
- „Revista Română de Geografie Politică”, Universitatea din Oradea (1999-
prezent); 
- „GeoPolitica”, revista Asociației de Geografie politică și Geopolitică  „Ion 
Conea”,  Bucureşti (2006-prezent); 
- Analele Universității din Oradea, seria Geografie (2006 – prezent) 
- Review of Historical Geography and Toponomastics – RHGT, 
Universitatea de Vest din Timişoara (2007 – prezent); 
-  „Studia universitatis Babes-Bolyai”, seria Geografie, Cluj-Napoca (2008 – 
prezent); 
-  „Human Geographies”, Universitatea din Bucureşti (2007-prezent);  
- Revista  „Geograful”,  Asociația Profesională a Geografilor din România, 
București (2009 – prezent); 
- „Geocarpatica”, revista Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, 
Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu (2012 - prezent); 
• Membru în colectivul editorial al Editurii Universităţii de Vest din 

Timişoara (2000 – 2014). 
• Membru al comitetelor de lectură ale revistelor: 
- Norois, Presses Universitaires de Rennes, Franța 
- Geografiska Annaler B (Human Geography), Uppsala, Suedia 
- European Contryside, Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, 

Cehia 
- Human Geographies, Universitatea din București 
- Analele Universitatii „A.I.Cuza” Iași, seria Geografie 
- Forum Geografic, Universitatea din Craiova 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 
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Aptitudini şi competenţe 
lingvistice 

 

Limba maternă Limba română 

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare Understanding Speaking Writing 
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C1  C2  C2  C2  C2 

Limba engleză  B1  B2  B2  B2  B1 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competențe și  
abilități sociale 

 Aptitudini de comunicare, sociabilitate, negociere și solutionarea crizelor, altruism in 
susținerea tinerilor cercetători și cadre didactice, obiectivitate în analizele de caz, 
adaptabilitate și flexibilitate, echilibru în relațiile cu colegii, exprimarea directă 
a opiniilor, relații familiale foarte bune. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenţe de gestionare a relaţiilor sociale ale grupurilor mici şi de organizare 
instituţională; organizarea de manifestări științifice naționale și internaționale, 
credibilitate în colaborările internaționale.  

Competenţele au fost dobândite în stagiile de formare şi în practica de conducere în 
calitate de secretar ştiinţific al Catedrei de Geografie, director adjunct al 
Departamenmtului de Geografie, director al Departamentului de Geografie, director 
de programe masterale la Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie a Universităţii 
de Vest din Timişoara. 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Redactare de text, prelucrare date şi realizare de materiale cartografice (Microsoft 
word, Microsoft excel, Acrobat reader, Adobe Photoshop) 

Alte competenţe şi aptitudini Expertiză pe probleme de dezvoltare durabilă regională și locală 
  

  

Informaţii suplimentare  

Publicații ştiinţifice:  - 13 cărți publicate în țară, din care 5 ca unic autor, 3 în calitate de 
coordonator și autor, 5 în colaborare; 

- 3 cursuri universitare multiplicate, din care 2 ca unic autor și 1 în 
colaborare 

-  76 de articole și rapoarte de cercetare științifică, din care 55 în reviste 
sau volume publicate în țară (46 ca unic autor, 9 în colaborare), 
respectiv 16 în reviste sau volume din străinătate (11 ca unic autor și 5 
în colaborare);  

Comunicări ştiinţifice: - 147 de comunicări prezentate la conferințe, work-shopuri sau seminarii 
de lucru, din care 40 la manifestări din străinătate și 55 la manifestări 
internaționale organizate în țară.  

- conferinţe susţinute la universităţile din Angers, Bratislava, Novi Sad, 
Belgrad, Paris IV-Sorbonne, Szeged, Valencia; 

Proiecte de cercetare: - 36 contracte de cercetare ştiinţifică, din care 10 internaţionale (membru 
în echipă), 16 ca titular – director sau coordonator echipă de la UVT (4 
ca director de grant CNCSIS). 

- Coordonator științific a 10 teze de doctorat, din care 4 în cotutelă 
internațională (5 teze suținute public: în 2012, 2015, 2016 și 2017). 
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Alte activităţi: 
                                                                     

• Membru în 41 comisii de doctorat, din care 4 comisii în Franța 
(Universitatea din Angers – 3; Universitatea Montpellier III – 1) și 1 
comisie în Spania (Universitatea Jaume I Castellon);  

• Membru in 6 comisii de abilitare, din care una la Universitatea din Angers 
(2012).  

• Organizator al următoarelor manifestări științifice internaționale: 
- Președintele Comitetului științific și de organizare al Colocviului internațional 

Les territoires de la santé: production agroalimentaire, nutrition, sécurité 
alimentaire, 27-28 octombrie 2017, Universitatea de Vest din Timisoara; 

- Președintele Comitetului științific și de organizare a Conferinței internaționale 
„The Academic Geography of Timișoara at the 55th Anniversary!”, 16-17 mai 
2014, Universitatea de Vest din Timișoara; 

- Președintele Comitetului științific al Conferinței internaționale de geografie 
„Territorial Dynamics and Sustainable Development. European Perspectives”, 
18-19 mai 2012, Universitatea de Vest din Timișoara; 

- Co-președinte al Comitetului științific al Simpozionului internațional “New 
trends in Geographical Research of the European Space”, 13-14 mai 2011, 
Universitatea de Vest din Timișoara 

- Organizator al celei de a V-a Conferinţe Internaţionale „Entreprenorial 
Initiatives and Regional Development – European Comparisons”, Timişoara, 
Novi Sad, Szeged, Arad, iulie 2006;  

- organizator al  celei de a IV-a ediţii a Regional Conference of Geography 
“Geographical Researches in the Carpathian–Danubean Space”, cu tema 
“Regionalism and Integration: Culture, Space, Development”, Timişoara, 12 – 
14 mai 2000; 

- organizator al Colocviului internaţional de geografie politică “Borders Regions, 
Transborders Regions: a Geography in Mutation”, Timişoara – Szeged – Novi 
Sad, 11-13 iunie 2000; 

- organizator al Seminarului internaţional de geografie socială „Mouvements 
d’Eglises et processus de développement”, Timişoara – Mânăstirea Bistriţa, 
24-27 octombrie 2000; 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Anexe Lista publicaţiilor ştiinţifice şi a proiectelor de cercetare (vezi mai jos) 
 
Decembrie, 2017 

Prof. univ. Dr. Nicolae POPA 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


