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Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Stan, Liane Gloria Raluca 

Adresă(e) Matei Basarab 87, L121, ap. 9, 030573, sector 3 Bucuresti. Romania 

Telefon(oane) +40-21-3229377 Mobil: 0740-095101 

Fax(uri) + 

E-mail(uri) raluca.stan@upb.ro, rl_stan2000@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 28-10-1963 
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1990- prezent - cadru didactic la Universitatea „Politehnica” din Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat 2007- prezent- profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare, conducere  doctorat , proiecte de diploma,  lucrari de licenta, cercetare,  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Politehnica” din Bucuresti, Spl. Independentei, 313, 060042, Sect. 6 Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1982-1987 

Calificarea / diploma obţinută Inginer chimist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologie Chimica Organica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Tehnologie Chimica 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in chimie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie organica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Politehnica” din Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED-6 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

Atestat de abilitare in domeniul de studii de universitare de doctorat Inginerie Chimica cf OM 
3268/02.03.2016 

  

Limba(i) maternă(e) româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 Limba Engleza  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba Franceza  B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, integrare rapida intr-un grup, adaptare la situatii noi 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea manageriala, gestionare de situatii de criza in timp real 
-2008-2020 prodecan cu probleme de invatamant al Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta 
Materialelor din UPB 
-Membru CEAC UPB  
- responsabil pentru evaluarea ARACIS a domeniului de masterat Inginerie chimica 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cele normale meseriei de inginer 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: muzica clasica, jazz, pictura 
  

Permis(e) de conducere Nu 
  

Informaţii suplimentare - Manager de proiect- Proiect POSDRU/86/1.2/S/56711 „Calitate şi expertiză în elaborarea şi 
implementarea metodologiei de obţinere şi testare a produselor competitive prin formarea 
profesională în cadrul unor noi programe de master cu impact major pe piaţa muncii” 

- Expert pe termen lung- proiect POSDRU/90/2.1./S/58108, Restructurarea Sistemului de Practică 
Productivă a Studenţilor din Învăţământul Tehnic Superior - TRIPOD 

- Expert pe termen scurt – proiect POSDRU/109/2.1/G/81495-„Bine pregatiti,buni profesionisti” 
- Expert pe termen scurt, membru in panel si formator in programul 4141 „Doctoratul in Scoli de 

Excelenta - Evaluarea calitatii cercetarii in universitati si cresterea vizibilitatii prin publicare 
stiintifica"- pachet de lucru WP5- cresterea capacitatii de autorat stiintific 

- expert pe termen scurt/membru grupul de lucru Inginerie chimica- al proiectului „Dezvoltarea unui 
sistem operational al calificarilor din invatamantul superior din Romania- DOCIS” 

- expert pe termen scurt/formator la scoala doctorala UPB in cadrul diverselor proiecte POSDRU  
burse de studii doctoralesi si posdoctorale , finanţate din Fondul Social European (FSE), în cadrul 
Programului Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane i perioada 2011-2015 

- director a 4 proiecte de cercetare nationale si 1- Banca Mondiala 
-  membru in comitetul de organizare a Romanian International Conference on Chemistry and 

Chemical Engineering ( 2005) secretar general (2007) si vicepresedinte al comitetului de 
organizare (2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019) 

- autor a peste 60 lucrari stiintifice publicate  sau comunicata in reviste ISI (61) si BDI , conferinte 
stiintifice nationale si Internationale 

  

Anexe - diploma de studii 
- diploma de doctor 
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