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      LUPA LAVINIA AFRODITA  
 

 

  
 
  

  

 

17.02.2020-prezent  
 

Conferen iar universitar 
Universitatea Politehnica Timi oara, Facultatea de Chimie Industrial  i Ingineria Mediului 

 Activit i didactice la disciplinele: Procesarea de eurilor, Tehnologii avansate de tratare i epurare a 
apelor reziduale, Cinetca reac iilor chimice  

 Activitate didactic  i cercetare stiin ific

16.02.2015-17.02.2020  
 

ef de lucr ri  
Universitatea Politehnica Timi oara, Facultatea de Chimie Industrial  i Ingineria Mediului 

 Activit i didactice la disciplinele: Procesarea de eurilor, Tehnologii avansate de tratare i epurare a 
apelor reziduale, Chimie fizic , Cinetca reac iilor chimice 

 Activitate didactic  i cercetare stiin ific  

2007-2015 
 

Asistent   
Universitatea Poli  

 : Stiinta materialelor, Tehnologia îngr mintelor minerale,  Chimie 
fizic  2, Cinetca reac iilor chimice, Tehnologia substan elor anorganice, Protec ia mediului 

 c  

 
 

2003-2007  

 
 
Doctorand cu frecven   

 

Diploma de doctor,  în domeniul ingineriei chimice, OMEdC 3439/12.03.2008 

 

 Cercetare în domeniul ingineriei chimice i a ingineriei mediului, Titlul tezei de doctorat: Studii privind 
recuperarea i valorificarea zincului din de euri provenite din procesul de zincare termic  

2003-2004  Diplom  de master, specializarea: Tehnologii de Proces Nepoluante   

Mediului 

 Disciplinele din planul de înv mânt 
1998-2003   de inginer, specializarea: Tehnologia Substan elor Anorganice  

 

 Disciplinele din planul de î
1994-1998   de bacalaureat  

Liceul Teoretic Traian Deva, Hunedoara, Specializarea Chimie-Biologie 
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E PERSONALE 
 

 

 Româna  
  

 E  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

 
Discurs oral   

 C1  C1 B2 C1 B2 

 A2 A2 A2 A1 A1 
 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun   

i abil i sociale   Spirit de echip  dobândit în cadrul cercet rilor efectuate ca membru în diverse contracte de 
cercetare, capacitate de adaptare în diverse medii sociale i culturale, o bun  capacitate de 
comunicare, ob inute ca urmare a activit ilor didactice i a activit ilor de tutoriat, precum i în urma 
absolvirii cursurilor programului de formare i dezvoltare profesional  continu  Mentorat-DidaTec, în 
calitate de Debutant; 

  
th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 

2017, 27.06-06.07.2017, Albena Bulgaria; 17th International Multidisciplinary Scientific Conference on 
Earth & Geo Science, 27.11-30.11.2017, Viena Austria. 

 Am )  e 
care amintesc: 12th International Conference on Modelling Monitoring and Management of Water 
Pollution, 2nd and 3rd International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification 
Technology, 15th th International 
Conference "Separation Science - Theory and Practice". 

 M
ent.  

i aptitudini 
organizatorice  

 Aptitudini organizatorice îmbun t ite în urma particip rii la organizarea unor manifest ri tiin ifice, a 
examenelor de admitere i a examenenlor de licen ; 

 Membru în comitetul de organizare a simpozionului român-  a 
simpozionului Environmental Protection and Ecological Education 2008-2011, i a simpozionului on-
line APA -  2021 

 Experien  managerial  dobândit  în 14 proiecte de cercetare din care 
2  (la 3 proiect mic (la 

1 fiind director de contract). 
Proiecte de cercetare  Am fost director de proiect al proiectului de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independete: 

PN-II-RU-TE-2012-3- zarea lichidelor ionice ca 
    

(UEFISCDI  650000 Lei); 
 Director de proiect  al proiectului de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independete: 
PN-III-P1-1.1-TE-2019-1555 intitulat Concept integrat pentru recuperarea metalelor platinice 

ca fotocatalizatori în tratarea apelor  (UEFISCDI  431900 Lei). 
 Responsabil partener al proiectului de cercetare experimental demonstrativ:  PN-III-P2-2.1-PED-
2019-3013  
de polisulfone functionalizate/lichide ionice  (UEFISCDI  205000 Lei). 

 Dintre contractele cu mediul economic l .06.2014, cu 
SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L., în valoare de 3900 lei, la care am fost 
director de contract. In cadrul acestui contract s-au efectuat  s

. S-au realizat 
rezultate.  

i  aptitudini tehnice  Competen e în protec ia mediului; 
; 

e cu lichide ionice; recuperarea i valorificarea substan elor 
utile din diferite de euri. cetare, de a prelucra 

 
 Aptitudini tehnice de utilizare a unor echipamente de analiz : spectrofotometru UV-VIS 
spectrofotometru FT-IR, spectrometru de absorb ie atomic  difractometru de raze X. 

i  aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 Aptitudini în utilizarea instrumentelor M n utilizarea unor 
 a datelor experimentale: Origin, Table Curve 2D, Table Curve 3D. 
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oara         Conf. dr. Ing. Lavinia Afrodita Lupa 
03.02.2022        

                                                                                                                                                                                                             
           

Alte informa ii - Coautor la peste 16 ri ifice, din care 89 în reviste cotate ISI i 9 în  
proceeding uri ISI, 45 în reviste indexate în baze de date interna ionale  în 
volumele unor ; 

- Coautor la ntul Editura 
Politehni oara; 

- Coautor la 4 capitole de carte publicate în edituri interna ionale; 
- depuse la OSIM; 
- 365 n reviste ISI Thomson Reuters ri), h-index-14; 
-  reviste de specialiate cotate ISI: Journal of Cleaner 

Production (11 manuscrise recenzate); Desalination and Water Treatment (4 
manuscrise recenzate); Journal of Hazardous Materials (2 manuscrise recenzate); 
Hydrometallurgy (1 manuscris recenzat);  Journal of Environmental Chemical 
Engineering (1 mnauscris recenzat); Separation Science and Technology (1 
manuscris recenzat).  

 
: c   11  6 ani) 

 
1. Socrates-Erasmus n cadrul Univ

01.03-31.06.2003. 
2. i

Lavinia Lupa, Mihaela 
Ciopec, Analiz  chimic i fizico-chimic   cu aplica ii n protec ia mediului,  Editura  Politehnica 
Timi oara, ISBN: 978-973-625-973-9, 220 pagini, 2009; 

3.  
phosphonates metal organic frameworks, Lavinia Lupa  
EUROINVENT  European Exhibition of Creativity and Innovation, 16-  

4.  
pentru rezultate remarcabile ob inute în anul universitar 2018-2019; 

  


