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Informaţii personale  

Nume / Prenume   Ionescu Anca-Luiza 
Adresa(e)  Bd. M. Kogalniceanu, 37, ap.5, Bucuresti 050103 

Telefon(oane)  +40213148056  +40745944647   
E-mail(uri) alexe@physics.pub.ro  

Naţionalitate(-tăţi) romana  

Data naşterii 16.06.58  

Sex F  
  

Loc de muncă / Domeniu 
ocupaţional 

 Universitatea Politehnica din Bucuresti, Departamentul de fizica 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada  1982-1988 
Funcţia sau postul ocupat  Profesor de liceu 

Activităţi si responsabilităţi principale  Profesor fizica, diriginte 
Numele şi adresa angajatorului  Liceul industrial de chimie, Busteni, Prahova  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Invatamant preuniversitar 
  

Perioada  1988-1990 
Funcţia sau postul ocupat  Asistent suplinitor 

Activităţi si responsabilităţi principale  Lucrari de laborator, seminar 
Numele şi adresa angajatorului  U.P.B. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Invatamant universitar 
  

Perioada  1990-1995 
Funcţia sau postul ocupat  Asistent 

Activităţi si responsabilităţi principale  Lucrari de laborator, seminar 
Numele şi adresa angajatorului  U.P.B. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Invatamant universitar 

Perioada  1995-1999 
Funcţia sau postul ocupat  Sef lucrari 

Activităţi si responsabilităţi principale  Curs, lucrari de laborator, seminar 
Numele şi adresa angajatorului  U.P.B. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Invatamant universitar 

Perioada  1999-2001 
Funcţia sau postul ocupat  Conferentiar 

Activităţi si responsabilităţi principale  Curs, lucrari de laborator, seminar 
Numele şi adresa angajatorului  U.P.B. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Invatamant universitar 
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Perioada  2001- 
Funcţia sau postul ocupat  Profesor 

Activităţi si responsabilităţi principale  Curs, lucrari de laborator, seminar 
Numele şi adresa angajatorului  U.P.B. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Invatamant universitar 
Activităţi si responsabilităţi principale  Curs, lucrari de laborator, seminar 

Numele şi adresa angajatorului  U.P.B. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Invatamant universitar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  
Universitatea  din Bucuresti, Facultatea de fizica 

  

Perioada 1978-1982 
Calificarea/diploma obţinută Diploma de licenta fizica 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
 Universitatea din Bucuresti 

Perioada 1990-1995 
Calificarea/diploma obţinută Diploma de doctor in fizica 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 Competente de cercetare in domeniul cristaleleor lichide si soft matter 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana 
  

Limbi străine cunoscute Engleza, italiana, franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Engleza  C2 Utilizator 
experimentat  C2 Utilizator 

experimentat  C1 Utilizator 
experimentat  C1 Utilizator 

experimentat  C2 Utilizator 
experimentat  

Italiana  C2 Utilizator 
experimentat  C2 Utilizator 

experimentat  C2 Utilizator 
experimentat  C2 Utilizator 

experimentat  C1 Utilizator 
experimentat  

Franceza  B2 Utilizator 
independent  C1 Utilizator 

independent  B1 Utilizator 
independent  B1 Utilizator 

independent  B1 Utilizator 
independent  

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice  Abilitate de adaptare la medii multiculturale, obtinuta in timpul stagiilor de cercetare sau de predare in 
starinatate. 
Bune aptitudini de comunicare si spirit de echipa. 
Aptitudini organizatorie: am condus proiecte de cercetare internationale si nationale. Am infiintat un 
laborator de cercetare Soft Matter 
Sunt un punct de referinta pentru multi colegi si studenti 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice 
 

Competente informatice 
 

Permis de conducere 

 Aptitudini si cunostinte tehnice foarte bune, obtinute in timpul lucrului in laboratoare din strainatate cu 
dotari de exceptie. 
Lucrez curent cu programe de tip microsoft Office, Origin, Mathematica, ChemDraw, LabView   
 
Categoria B 

  

Informaţii suplimentare  Hobbies: sportul si calatoriile 
  

Anexe Anexa  - Lista de lucrari 
31.10.2012 


