
  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Popa Alina Coralia 
Adresa   Str.Letea, nr.50, sc.B, Ap.2 
Telefon   0745207841 
E-mail popaalinacoralia@gmail.com 

Nationalitate Română 
Data nasterii 07.10.1972 

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / Aria 
ocupaţională 

DSVSA-LSVSA BACAU /medic veterinar primar/Consilier superior 
 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2002-2012 
Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar Laboratorul de Morfopatologie specializat pentru diagnosticul encefalopatiilor 

spongiforme transmisibile 
Perioada 2001-2002 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar METRO Cash&Carry BACAU 
Perioada 2000-2001 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar cabinet de medicină veterinară 
 

Perioada 1991-1993 
Funcţia sau postul ocupat Asistentă sanitară Spitalul Orăşenesc Moineşti 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Supraveghere şi diagnostic sanitar veterinar 

Numele şi adresa angajatorului DSVSA  str. Bucovinei, nr. 21, cod  600245, Bacău 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Supraveghere sanitar veterinară 

  

Educaţie şi formare  

                                                  Perioada 2011 
Calificarea / diploma obţinută Medic primar veterinar 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
  Specializarea: Sănătate Publică Veterinară şi Igiena Produselor Animaliere şi de Origine Animală 

  Tema lucrării: „Pericole biologice asociate produselor alimentare de origine animală – agenţii   

   encefalopatiilor spongiforme transmisibile”.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară „ Ion Ionescu de la Brad” Iaşi,  
Facultatea de Medicină Veterinară   

                                                  Perioada   2004 -prezent 

Nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala 

Studii doctorale 
 

Calificarea / diploma obţinută Doctorandă fără frecvenţă 



Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Specializarea: „Morfologie normală şi patologică” 
  Titlul tezei de doctorat :  „Contribuţii la morfologia nucleilor din bulbul rahidian la ovine” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole  şi Medicină Veterinară „ Ion Ionescu de la Brad” Iaşi,  
Facultatea de Medicină Veterinară   

Perioada 1999-2000 
Nivelul in clasificarea nationala sau 

internationala 
Studii postuniversitare  

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate de medicină veterinară 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Specializarea: “ Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animală şi diagnostic de laborator “ 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole  şi Medicină Veterinară „ Ion Ionescu de la Brad” Iaşi,  
Facultatea de Medicina Veterinara   
 

Perioada   1993-1999 
Nivelul in clasificarea nationala sau 

internationala 
Studii universitare 

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic veterinar 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Specializarea : Medicină veterinară 
Titlul lucrarii de licenţă : „ Incidenta anomaliilor congenitale la puii de găina în condiţiile respectării  
parametri tehnologici ai incubaţiei ” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole  şi Medicină Veterinară „ Ion Ionescu de la Brad” Iaşi,  
Facultatea de Medicină Veterinară   

Perioada 1987-1991 
Nivelul in clasificarea nationala sau 

internationala 
Studii preuniversitare 

Calificarea / diploma obţinută Dilpoma de bacalaureat 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Profil sanitar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Sanitar Bacau 

  

Specializari/Perfectionari    
 

Perioada    februarie 2002 

Tema    „Encefalopatiile spongiforme transmisibile: Diagnostic clinic şi histopatologic, supravegherea  
   diagnostică pentru encefalopatia spongiformă bovina şi scrapie” 

Perioada    aprilie 2002 

Tema    „Prelevarea , fixarea şi  procesarea histologică a probelor de ţesuturi şi organe. Metode uzuale 
   histologice de colorare a secţiunilor de organe “  
   “Diagnostic diferenţial neurohistopatologic în boli prionice. Diagnosticul şi supravegherea diagnostică 
   pentru encefalopatia spongiformă bovină “  
    “Prelevarea şi procesarea probelor de ţesuturi pentru diagnosticul bolilor tumorale. Diagnosticul de 
    laborator în leucemii şi limfoame. Diagnosticul histopatologic în tumorile pielii” 

Perioada    mai 2002 

Tema   “Testul rapid BIO-RAD PLATELIA BSE “ 
   “Controlul eficienţei decontaminării.Teste rapide. Determinarea indicatorilor fizico-chimici de potabilitate 
    a apei.Teste rapide.” 

Perioada    iulie 2002 

Tema   “Teste rapide de diagnostic în encefalopatiile spongiforme transmisibile “  

Perioada    octombrie 2002 

Tema  “Metodologia de diagnostic histopatologic, imunochimic şi imunohistochimic în boli prionice”  

Perioada    iunie 2003 



Tema   „Tehnica histopatologică optimizată prin utilizarea aparatului RHS-1 pentru diagnosticul unor boli din 
   lista A şi B a O.I.E. Diagnosticul encefalopatiilor spongiforme transmisibile prin teste clasice, teste 
   rapide şi teste de confirmare, măsuri de biosecuritate în laboratoarele pentru ESB”  

Perioada    septembrie 2003 

Tema    „Conduita diagnostică în encefalopatiile spongiforme transmisibile. Diagnosticul  diferenţial în bolile cu  
   simptomatologie nervoasă. Legislaţia comunitară a Uniunii Europene privind  encefalopatiile  
   spongiforme transmisibile” 

Perioada     noiembrie 2003 

Tema   “Date actuale privind encefalopatiile spongiforme transmisibile la om şi animale”  
  “Diagnosticul sş evoluţia scrapiei la ovine în Romania” 

Perioada    ianuarie 2004   
 

Tema   „Implementarea elementelor de asigurarea calităţii în vederea acreditarii laboratoarelor  de 
   histopatologie specializate pentru encefalopatiile spongiforme transmisibile conform SR ISO 170025” 

Perioada     martie 2004 

Tema    “Celularitatea şi histotopografia segmentelor de trunchi cerebral selectiv prelevate: implicatii în 
   diagnosticul  encefalopatiilor spongiforme transmisibile. Metodologia de diagnostic a encefalopatiilor 
   spongiforme transmisibile la animale. Implementarea elementelor de asigurarea calităţii  în 
   laboratoarele de histopatologie specializate pentru encefalopatiile spongiforme  transmisibile “ 

Perioada    iunie 2004 

Tema   „Supravegherea activă şi pasivă a efectivelor de rumegătoare pentru encefalopatiile 
  spongiforme transmisibile – EST pe baze legislative comunitate. Metodologia de diagnostic a EST la  
  animale. Celularitatea şi histotopografia segmentelor selectiv prelevate de trunchi cerebral:implicaţii în 
  diagnosticul encefalopatiilor spongiforme transmisibile “  

Perioada    septembrie 2004 

Tema   “Metoda de detecţie a PrP  prinTestul BIO-RAD TeSeE “ 

Perioada    noiembrie 2004 

Tema   “ Evaluarea riscului în domeniul EST “    
  “ Epidemiologia EST “  
  “ Diagnosticul BSE şi teste interlaboratoare “ 
  “ Controlul de laborator pentru BSE , diagnosticul de laborator şi  arborele decizional în laboratorul de 
     referinţă “ 
    “Morfologie normală şi  patologică“ 

Perioada     martie 2005 

Tema   „Supravegherea epidemiologică şi prin examene de laborator a encefalopatiilor spongiforme bovine “  
  „ Forme atipice de scrapie “  
  „ Diagnosticul cito-histopatologic în rabie “ 

Perioada     aprilie 2006 

Tema    “Diagnosticul, supravegherea activă şi pasivă pentru encefalopatiile spongiforme transmisibile  
 “Concepte cito-histopatologice nosologice “ 

Perioada      mai 2006 

Tema   “Actualităţi în diagnosticul encefalopatiilor spongiforme transmisibile, a unor zoonoze şi boli tumorale “  

Perioada     septembrie 2006 

Tema   „Prelevarea de probe pentru detecţia ţesutului SNC în carnea de bovine “ 

Perioada     noiembrie 2006 

Tema   „Detecţia materialului de risc specific pentru encefalopatiile spongiforme transmisibile din masele 
   musculare ale  rumegatoarelor/ suprafetele tehnologice din abatoare.”  
   „Actualităţi privind supravegherea şi diagnosticul histopatologic al unor boli virotice, bacteriene şi  
   prionice: metode clasice şi avansate, conduita de diagnostic şi baza de date.”  

Perioada     august 2007 



Tema   “Diagnosticul screening şi de confirmare, cu aplicarea testelor de discrimonare, în encefalopatiile  
   spongiforme  transmisibile la animale. Conduita de supraveghere, diagnostic şi genotipare în scrapie” 

Perioada     septembrie 2008 

Tema   „Diagnosticul citohistopatologic şi imunohistochimic al encefalopatiilor spongiforme  
   transmisibile.Evidenţe specifice privind encefalopatiile spongiforme transmisibile conform cerinţelor CE” 

Perioada     iunie 2010 

Tema   „Detecţia PrPres prin testul rapid ELISA pentru EST-protocol IDEXX Herd Check BSE-scrapie Antigen kit 
  EIA”  

Perioada     martie 2011 

Tema   „Precizări şi instructiuni tehnice privind epidemiologia, diagnosticul şi controlul encefalopatiilor 
   spongiforme transmisibile. Diagnostic morfopatologic şi nosologic pentru bolile precizate în cadrul  
   Programului Strategic Naţional pentru anul 2011”  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba materna Română 

Limba(i) străină(e) cunoscute  
Autoevaluare Intelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare scrisa 

Limba engleza C1 Utilizator 
experimenta C1 Utilizator 

experimenta B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Limba franceza C1 Utilizator 
experimenta C1 Utilizator 

experimenta B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

   
   Buna stăpânire a instrumentelor Microsoft OfficeTM (Word TM, ExcelTM si PowerPointTM) 

 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit de initiativă şi organizatoric, abilităţi de lucru în echipă. 
 

  

Activitate publicistica si 
stiintifica 

Articole ştiintifice comunicate şi publicate : 2 
 
Participări la manifestări ştiiţifice internationale :  
International Symposium „Progress and Perspectives in Veterinary Medicine” Iaşi-România 
( 2 participari) : 2010, 2011 
Conferinţa internaţională „40 de ani de oncologie comparata în România” Braşov –România  
(1 participare) : 2008 
 
Participări la manifestări ştiinţifice naţionale: 
Simpozionul „Progrese şi Perspective în Medicina Veterinară” Iaşi  (1participare): 2008  
Simpozionul Aniversar  40  de la înfiinţarea IDSA Bucureşti (1 participare ): 2006 

  

Competente şi abilităţi sociale/ 
organizatorice 

 

Putere de munca 
Capacitate de comunicare 
Spirit organizatoric, de echipa 

  

Competente si aptitudini tehnice Buna cunoaştere a tehnicilor de laborator şi efectuarea analizelor specifice cu respectarea cerinţelor 
sistemului calităţii (SR EN ISO/CEI 17025), dobândite în context profesional 

  

Alte competenţe şi aptitudini  
 

  



Permis de conducere Categoria B  
 
 

  

Informaţii suplimentare Membră a Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România (AGMVR), filiala Bacău 
Membra a Colegiului Medicilor Veterinari Bacău 

  

Anexe Lista de lucrări ştiinţifice publicate, ca prim autor şi în colaborare 
 

 


