
 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

            
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BENEA MARIA LAURA, născută OPREAN 

Adresă(e) Str. Cuza voda, Bl.O, ap.5, Deva, cod 330021 

Telefon(oane) 0040-354101288 Mobil: 0040-726235958 

Fax(uri) 0040-207501 

E-mail(uri) lmbenea@yahoo.com; laura.benea@fih.upt.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data şi locul naşterii 25.09.1059, Brad, judeţul Hunedoara, Romania 
  

Sex feminin 
  

Starea civilă Căsătorită, 2 copii 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din 1 octombrie 1998 şi până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara, str. Revoluţiei, nr.5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior  
  

Perioada Februarie 1991-septembrie 1998 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara, str. Revoluţiei, nr.5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior  
  

Perioada Ianuarie 1989- februarie 1991 

Funcţia sau postul ocupat inginer proiectant 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetare Inginerie Tehnologica si de Proiectare a Lucrarilor de Constructii si Instalatii 
pentru Minereuri Deva 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare şi proiectare 
  

Perioada Decembrie 1986- Decembrie 1988 

Funcţia sau postul ocupat cercetător stiintific 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Chimie Timişoara, filiala  Institutului Central de Chimie Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 
  

Perioada Noiembrie 1986 

Funcţia sau postul ocupat inginer proiectant 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetare pentru Industria Lianţilor şi Azbocimentului Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare şi proiectare 
  

Perioada Septembrie 1983 - octombrie1986 

Funcţia sau postul ocupat Şef atelier corpuri abrazive, sef compartiment plan-dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea Marmura Simeria 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sector productiv 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1996-2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer, domeniul: Inginerie chimică, seria C nr. 0004842 / 2003 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea „Politehnica” din Timişoara 
  

Perioada 2001-2002 

Calificarea / diploma obţinută Master în specializarea „Optimizarea proceselor metalurgice”, Seria C, nr. 00007418 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara 
  

Perioada Septembrie 1978 – iunie 1983 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer în profilul Chimic, Specializarea Tehnologia Silicatilor si Compusilor Oxidici, seria 
A, nr. 9534 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Institutul Politehnic Traian Vuia Timisoara, Facultatea de Tehnologie Chimica 
  

Perioada Septembrie 1973 – iunie 1978 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat seria A1 nr. 139814 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Liceul Industrial nr.3 Deva 
  

Perioada 1966- 1973 

Calificarea / diploma obţinută  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Şcoala Generală nr. 2 , Brad, judeţul Hunedoara, România 
  

Perioada /  Competenţe 
dobândite 

Perfecţionări / specializări  
 curs de specializare cu durata de 10 luni (1987) în domeniul Pigmentilor anorganici la 

Centrul de Chimie Timisoara; 
 2008 – UNIVERSITÉ EUROPÉENNE D’ÉTÉ,  “Développement durable, ville et transport” 

Clermont-Ferrand (France)  
 2009 – CAMPUS EUROPÉENNE D’ÉTÉ, “La ville du futur”, Clermont-Ferrand (France) 

 
  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi didactice şi de cercetare 
- Cadru didactic titular în UPT-FIH, cu activitate conform sarcinilor înscrise în Statutul de Funcţiuni 

şi Personal Didactic al Departamentului de Inginerie şi Management, efectuând activităţi de curs, 
seminar, laborator şi proiect la disciplinele: Chimie generală, Cristalografie, Tehnici de analiză a 
materialelor, Tehnologia silicaţilor, Tehnologii chimice anorganice; Combustibili, lubrifianţi şi 
materiale pentru întreţinerea autovehiculelor; Ingineria mediului, Dezvoltare durabilă. 

- Coordonare proiecte de diplomă în domeniul ingineria chimică (materiale ceramice, lianţi, 
materiale refractare, pigmenţi anorganici, etc.; 

- Elaborare de materiale didactice proprii, tipărite şi respectiv pe suport electronic. 
- Asimilarea de discipline noi şi corelarea lor cu standarde interne şi internaţionale  
- Activitate de cercetare ştiinţifică, concretizată prin eleborarea şi publicarea lucrărilor de cercetare  
- Elaborare propuneri de proiecte finanţate prin programe naţionale (în principal Granturi 

CNCSIS, Program CEEX), internaţionale (granturi BENA) respectiv prin programe 
europene (CEEPUS) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba franceză: vorbit, citit, scris (foarte bine) 
Limba engleză: vorbit, citit, scris (satisfăcător) 
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Competenţe şi abilităţi sociale - Spirit de echipă, dobândit din experienţa activităţilor didactice şi în colectivele constituite pentru 
derularea activităţilor de cercetare 

- Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinute din experienţa activităţii proprii în 
străinătate şi a colaborărilor internaţionale ale Facultăţii de Inginerie Hunedoara (Universite 
Blaise Pascal Clermont Ferrand) 

- Capacitate de comunicare, obţinută şi dezvoltată în context profesional, în activitatea de cadru 
didactic precum şi în cea de pregătire a studenţilor pentru mobilităţile prin programele europene.   

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Spirit organizatoric (activităţi în sprijinul procesului de învăţământ şi în sprijinul studenţilor) 
- Experienţă în managementul de proiect şi a echipei ( proiecte pe bază de contract cu terţi şi 

colaborarea la proiecte de cercetare) 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe World; Excel; Internet; Power Point în utilizarea PC  

  

Competenţe şi aptitudini artistice - Literatura 
- Turism 

  

Permis(e) de conducere NU 
  

Informaţii suplimentare - Membru al Asociaţiei de cercetare Asociaţia Generală a Inginerilor din România - AGIR; 
- Membru fondator Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României - ACM-V; 
- Membru al Asociaţiei  Balcanice de Mediu (B.EN.A) Grecia 
- Membru in Societatea Romana de Chimie 

  

 
 

 
 


