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Curriculum vitae  
Europass  

  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Popescu, Florentina  
Adresă(e) Loc de muncă: B-dul Pârvan, nr.4, 300223, Timişoara 

Domiciliu: Str. Liège, Nr.14a, 300639, Timişoara, România  

Telefon(oane) 0256 592 246 (birou) Mobil: 0723 226 539 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) florentina.popescu@cbg.uvt.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română  
  

Data naşterii 03.07.1983 
  

Sex 
Stare civila 

 

Feminin  
Căsătorita 
 

Locul de muncă/ domeniu 
ocupaţional 

Universitatea de Vest din Timişoara;  
Didactică şi cercetare 

Perioada 2008-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea datelor pentru lucrările de laborator şi desfăşurarea acestora cu ajutorul programelor 
Geoinformatice la disciplinele: Montanologie şi turism montan, Geografia turismului, Arii protejate şi 
Introducere în Planificare teritorială, Organizarea spaţiului turistic, Regiunile Turistice ale României, 
Turism rural şi agroturism, Turism litoral şi balnear, Balneoclimatologie 
Pregătirea şi predarea cursurilor de Tehnică de ghidaj turistic şi Balneoclimatologie 
Desfășurarea practicilor de teren (sau a aplicaţilor de teren) pentru disciplinele anterior menţionate 
(areale: Munţii Bucegi, Semenic, Poiana Ruscă, Muntele Mic, Poiana Mărului, Mărginimea Sibiului, 
Apuseni Transilvania, etc. )  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, b-dul V. Pârvan, nr 4., 300223, Timişoara 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2014 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat   Formator – lector pentru calificarea de Agent de turism - ghid 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Formare curs calificare 6 P2 in cadrul proiectului POSDRU ID 135227 Formarea   
  profesională-cheia pentru dezvoltarea în carieră și accesul egal pe piața muncii 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, b-dul V. Pârvan, nr 4., 300223, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație continuă 
  

 

Perioada 2011-2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert GIS 

Activităţi şi responsabilităţi principale realizare a bazei de date spaţiale SIG (cartografiere) în vederea elaborării măsurilor de 
Management şi Proiectarea Infrastructurii Suport pentru Promovarea Sitului NATURA 2000 ROSPA 
0047 Hunedoara Timişană 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrare locală 

  

Perioada 2008-2011 
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Funcţia sau postul ocupat Membru în echipa de cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale integrarea de date de teledetecţie şi realizarea hărţilor digitale geomorfologice în vederea 
implementării directivelor europene de mediu 

Numele şi adresa angajatorului coordonator proiect: Agenţia Spaţiala Româna (ROSA). Str. Mendeleev, nr.21-25, 010362, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare 

  

Perioada 2009-2011 

Funcţia sau postul ocupat Membru în echipa de cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale crearea bazei de date spaţiale şi realizarea modelelor climatice a domeniilor schiabile 
utilizând tehnici GIS în vederea evaluării capacităţii turistice actuale şi a eficentizării acesteia 
în condiţiile prezentelor tendinţe climatice 

Numele şi adresa angajatorului finanţator proiect: CNCSIS, Str. Schitu Magureanu Nr. 1, Et. 3, Sector 5, Cod 050025, 
Bucuresti,  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Cercetare 
 

Perioada 2006-prezent 

                     Funcţia sau postul ocupat Ghid turistic (independent) 

     Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea grupurilor de turişti străini în România, în zona Banatului, Transilvania, 
Maramureş,Bucovina şi a românilor, in special în capitale europene: Budapesta, Praga, 
Viena,Roma,Amsterdam, Bruxelles Bratislava sau alte oraşe: Veneţia, Bojnice, Anvers, dar şi in 
circuite care cuprind zone mai extinse: de ex Toscana, Salzkammergut, Bavaria,Slovacia Centrală, 
Podişul Karst, Coasta de Azur,  etc 

                Numele şi adresa angajatorului Agenţii de turism din Timişoara sau Bucureşti (Ultramarin, Gala Travel, Eximtur, Visit Romania etc.) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Servicii turistice 

 

Perioada 2013-2014 

Funcţia sau postul ocupat   manager restaurant 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Analiza și planificarea vânzărilor; Organizarea activității de marketing; pregătirea rapoartelor la    
  finele turelor/săptămânilor care includeau controlul personalului, al alimentelor și vânzările;  
  alocarea de bugete pe departamente; alcătuirea meniului (împreuna cu maître dhotel si cu  
  bucătarul chef); asigurarea în menținerea unui standard ridicat al controlului calității, igienă,  
  sănătate si siguranță; verificarea stocurilor de produse și achiziţia acestora; Verificarea   
  încasărilor, a circuitul banilor, a registrului de casă etc. 

Numele şi adresa angajatorului Restaurantul Zorile, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Alimentaţie publică 

 

Perioada 2007-2012 

Funcţia sau postul ocupat   Maître d’hôtel (şef de sală restaurant) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea operării restaurantului; administrarea personalului de deservire (inclusiv 
recrutare, training); primirea clienţilor, organizarea rezervărilor şi a evenimentelor; 
recomandări asupra meniului dar si a listei de vinuri; organizarea și supravegherea 
schimburilor de ture a personalului de deservire, de curățenie si din bucătărie (împreună cu 
bucătarul sef)  

Numele şi adresa angajatorului Restaurantul Zorile, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Alimentaţie publică 

 

Perioada Iulie-septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Bucătar (cook) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea şi montarea preparatelor cu specific mexican şi hawaian, line-cook, pregătirea şi montarea 
preparatelor la evenimente private, on-site lunch cook,   

Numele şi adresa angajatorului Big Waves Burritos & Wraps, Truckee, California 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Alimentaţie publică 

 

 

Perioada 2002-2007 

Funcţia sau postul ocupat   Ospătar (part-time) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Servirea băuturilor şi a preparatelor calde şi reci; primirea clienţilor; recomandări asupra 
meniului si a listei de vinuri; realizarea şi încasarea notelor de plată 

Numele şi adresa angajatorului Restaurantul Zorile, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Alimentaţie publică 

 

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2009-2012 

Titlul formei de învăţământ  Master GIS (Geoinformatică) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode de achiziţie a datelor spaţiale, Tehnici avansate in GIS, Baze de date spaţiale, Metode şi 
modele de analiză a datelor de teledetecţie, Vizualizarea datelor geografice, Utilizarea GIS în analiza 
proceselor şi fenomenelor naturale; Programe de gestiune a bazelor de date spaţiale; 
Geomorfometrie; Statistică spaţială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Geografie 
 
 

Perioada 2007-2012 

Titlul formei de învăţământ  Doctorat 

Titlul lucrării de doctorat Evaluarea şi amenajarea domeniilor schiabile din Munţii Bucegi şi Făgăraş pentru dezvoltarea 
turismului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, turism şi sport 
 
 

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în Dezvoltare şi amenajare turistică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Capacităţi de dezvoltare şi amenajare a arealelor turistice pe baza analizei terenului şi a factorilor 
socio-economici implicaţi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Geografie 
 
 

Perioada   2002-2006 

Calificarea / diploma obţinută   Licenţiat în geografie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Analiza spaţială a fenomenelor naturale, a structurilor socio-economice şi a corelaţiilor dintre acestea 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Geografie 
  
 

Perioada   23-24 noiembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare la Seminarul "Soluții open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor 
geospațiale” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Aplicaţii în geografie istorică utilizând Quantum GIS şi Inkscape, Geoprocesare în mod batch cu   
  GDAL, Digitizarea şi prelucrarea datelor spaţiale in OpenJUMP 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Geografie şi organizaţia Geospatial 
 
 

Perioada  19-20 noiembrie 2010 
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Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare la Seminarul "Soluţii open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor 
geospațiale", 19-20 noiembrie 2010 - Timișoara 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Extragerea indicilor morfometrici din modele numerice altimetrice de teren folosind Saga GIS 
  Introducere in GRASS – Aplicatie LiveDVD Free GIS 
  OpenGeo Suite Community Edition: Webmapping pe înţelesul tuturor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Geografie şi organizaţia Geospatial  
 
 

Perioada   3-14 Iulie 2009 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de absolvire a şcolii de vară „ Bridging GIS, Landscape Ecology and Remote Sesnsing for   
  Landscape Planning” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Analiza imaginilor satelitare şi a aerofotogramelor prin tehnici de teledetecţie avansată orientată pe    
  obiect, evaluarea componentelor de mediu din perspectiva caracteristicilor acestora de „furnizori de  
  servicii”, noţiuni de ecologie a peisajului, cunatificare a peisajului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Centrul pentru Geoinformatică Z-GIS - Universitatea din Salzburg (Paris-Lodron) 
 
 

Perioada   Martie 2007- iunie 2007 (semestrul de vară) 

Calificarea / diploma obţinută   Diplome de absolvire a tuturor cursurilor enumerate mai jos 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  UNIGIS – Introduction to GIS, Selected topics in Geoinformatics, Status of Environment and  
  Development; Cursuri Virtual Campus: Learning ArcGis Desktop, Learning ArcGis Spatial Analyst,  
  Getting Started with Surface Analysis using ArcGis Spatial Analyst, Working with Rasters in ArcGis    
  Desktop, Introduction to Urban and Regional Planning Using ArcGis  

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

/ furnizorului de formare 

 
  Tourism Hotel and Restaurant Group (THR), Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, de   
  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului  

Perioada   2005-2006 

Calificarea / diploma obţinută   Manger in activitatea de turism 

Competenţe profesionale dobândite 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
/ furnizorului de formare 

  Conducerea si administratrea unitatilor cu profil turistice agenţii de turism tour-operatoare, agenţii de   
  turism detailiste, unități de primire turistică, unitaţi de aluimentaţie publică, unitati prestatoare de   
  servicii de animație in turism 
 
  Tourism Hotel and Restaurant Group (THR), Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, de  
  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului  

Perioada   2004-2005 

Calificarea / diploma obţinută 
Competenţe profesionale dobândite 

 

  Ghid national de turism 
  Conducerea grupurilor de turişti români pe teritoriul naţional cât şi în străinătate, cât şi a grupurilor de   
  turişti străini în România  
 

Limbi străine  

Autoevaluare  

Nivel european (*)  Înţelegere Vorbire Scriere 

Limba  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   C1  C1  C1  C1  C1 

Limba franceză   B2  B2  A2  A2  A2 

Limba italiana  
 B2  B2  B1  B2  B2 

Limba Germană   B1  B1  B1  B1  B1 

  
  

Organizaţii profesionale Federația Română a ghizilor de turism 
Asociaţia naţională ghizilor de turism din România 
Asociaţia ghizilor „Banat – Crişana” 
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 MRI (Mountain research Initiative) - membru 

 S4C (Science for the Carpathians) - membru 

 SEEmore (Southeastern Europe Mountain Research Network) – membru si manager al bazei de date 
a membrilor 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea softurilor: ArcGis, Idrisi Andes, Erdas, Grass, Saga Gis, Landserf, Surfer, Ocad, Qantum 
GIS, Adobe Photoshop, Microsoft Office 

  

Rezultate ştiinţifice şi 
publicaţii 

articole în volume ale conferinţelor internaţionale indexate ISI: 1 
Articole BDI: 5 
Alte articole: 4 
Participări conferinţe internaţionale: 10 
Participări conferinţe naţionale: 6 

 
 
 Data: 
 01.05.2016 

 


