Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

POZIŢIA

Daniela Elena Popescu
Profesor universitar

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/01/2003–Prezent

profesor universitar
Universitatea din Oradea, Oradea (Romania)
Activitati practice si de laborator la disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul, Circuite digitale,
Tehnici de testare, Securitatea retelelor de calcul, Tehnologia informatiei si comunicare
Titularla a disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul, Tehnici de testare, Ciruite digitale, Securitatea
retelelor, Tehnologia informatiei si comunicare

15/06/2012–Prezent

Coordonator Serviciu Management Integrat IT
Universitatea din Oradea, Oradea (Romania)
Coordoneaza activitatea serviciilor IT frunizate de:
- Birou Administrare Rețele Date/Voce: Asigurarea accesului la internet în universitate, intreținerea
cablării și a activelor de rețea, telefonie VoIP, e-mail, management LAN-uri critice.;
- Birou Producție Media și Aplicații IT: Realizare website-uri și implementare aplicații web, găzduire
domenii pe infrastructura proprie, producție foto/video/audio, design printing;
- Compartiment Service Desk: Suport tehnic și diagnosticare, reparații on-premise, instalări de
echipamente, devirusare și prevenție malware, configurări și instalări OS.

15/09/2000–Prezent

Director de Departament Calculatoare si Tehnologia Informatiei
Universitatea din Oradea, Oradea (Romania)
Coordonare activitate didactica si stiintifica a departamentului

01/03/1999–31/12/2002

Conferentiar universitar
Universitatea din Oradea, Oradea (Romania)
Activitati practice si de laborator la disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul, Circuite digitale,
Tehnici de testare, Securitatea retelelor de calcul, Multimedia
Titulara la disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul, Tehnici de testare, Ciruite digitale, Securitatea
retelelor, Multimedia

01/10/1992–30/02/1999

sef de lucrari
Universitatea din Oradea, Oradea (România)
Activitati practice si de laborator la disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul,Circuite digitale, Tehnici
de testare, Programare
Titular la disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul, Tehnici de testare, Ciruite digitale, Programare

01/10/1990–30/09/1992

Asistent
Universitatea din Oradea, Oradea (România)
Activitati practice si de laborator ladisciplinele: Programare, Conducerea automata a masinilor unelte,
Bazele electrotehnicii, Circuite digitale

01/10/1985–30/09/1990

Inginer cercetator
I.P.A. Bucuresti (România), Oradea (România)

2/4/18

© Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Curriculum vitae

Daniela Elena Popescu

Activitate de cercetare si proiectare de echipamente cu comanda numerica pentru masini unelte
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
10/11/2017–27/12/2017

Atestat de abilitare in domeniul studii doctorale universitare de
doctorat in domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei
Universitatea Politehnica Timisoara

18/02/2011–18/03/2011

Certificat pentru absolvirea "Guvernanta universitara"
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (Oradea)
Modulul formare în management universitar„Guvernanţă Universitară” din cadrul proiectului:
„Imbunătăţirea managementuluiuniversitar” – proiect strategic pentru Invaţământul superior

01/02/2010–01/03/2010

Curs profesional de perfecţionare - Manager de proiect
Ministerul educatiei, cercetarii si tineretului, organizat prin SC ROMARKETING SRL, Oradea
(Romania)
Tipul de program de formare profesionala: SPECIALIZARE
Durata totala 105 ore din care 25 ore pregatire teoretica si 80 ore pregatire practica
Competente profesionale dobandite:
- Stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului, planificarea
activitatilor si jaloanelor proiectului, gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru
proiect
managementul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul comunicarii in cadrul
proiectului, managementul calitatii proiectului

01/09/2004–30/09/2004

Certificat pentru utilizarea platformelor educaţionale online
Universitatea din Oradea, Oradea (România)
participare proiect european de tip Minerva (Socrates) - Re2U (Romanian European eUniversity)

06/03/2004–06/04/2004

Atestat absolvire curs Marketing si Comunicare
Centrul de resurse pentru agentii de vanzari, prin SC D & D Business Consulting SRL in calitate de
formator,, Oradea (România)
40 de ore de curs de Marketing si Comunicare

01/10/1992–03/12/1998

Diploma de Doctor in Ingineria Calculatoarelor
Institutul Politehnic Traian Vuia, Facultatea de Automatica si Calculatoare, Timisoara, Timisoara
(Romania)
DOCTOR inginer, Titlul tezei: Contribuţii la testarea asistată de calculator şi sinteza testabilă a
echipamentelor de calcul cu fiabilitate sporită
coordonator: Prof.dr.ing. Mircea Vladutiu

01/10/1980–15/07/1985

Diploma de licenta in domeniul Inginerie electrica, specializarea
Automatizari si Calculatoare - Inginer
Facultatea de Automatica si Calculatoare - IPTVT, Timisoara (România) specializarea Calculatoare,
Timisoara (România)
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15/09/1976–15/06/1980

Daniela Elena Popescu

Diploma Bacalaureat
Liceul teoretic „ Emanuil Gojdu”, Oradea (Romania)
Matematica- fizica

COMPETENŢE PERSONALE

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

engleză

C1

C1

B2

B2

B2

franceză

C1

C2

C1

B2

B2

germană

A1

A2

A1

A1

A1

Discurs oral

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

- Spirit de echipa: am experienta muncii in echipa inca din facultate, cand am participat la activitatile
presupuse de proiectele practice si de cercetare derulate in cadrul facultatii; acelasi spirit de echipa lam dovedit pe parcursul derularii proiectelor de cercetare stiintifica la care am participat
- Capacitatea de adaptare la mediile multiculturale am dovedit-o pe parcursul mobilitatilor efectuate
de-a lungul carierei mele profesionale (Paisley, Grenoble, Paris, Leuven, Toulouse, Elgin, Debrecen,
Montbeliard)
- Abilitati de comunicare dezvoltate, dobandite ca urmare a experientei mele in calitate de coordonator
colectiv

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- Experienta buna in management de proiect si al echipei
In prezent coordonez actitivitatea Serviciului Management Integrat IT a Universitatii din Oradea
- Am condus colectivul Departamentului Calculatoare si Tehnologia Informatiei in calitate de sef
catedra, iar din 2011 in calitate de Director Departament
- Experienta ca urmare a formarii profesionale dobandite la locul de munca
- Membrǎ în consiliul departamentului de Calculatoare şi Tehnologia Informației
- Membră în comisii la nivel de facultate,
- Conducător lucrări de diplomă şi disertaţie
- Coordonator de colaborari internationale si programe Socrates cu universitati din Grenoble, Leuven,
Paris, Braganca, Villa Real
- Director de proiect INFOSOC
- Membru in colectivele de organizare a unor conferinte international: ICCC’04, RSEE’04, EMES’05,
RSEE’06, ICCC 2006, EMES’07, SOFA 2007 (Oradea-Gyula), RSEE’08, CSE 2008 (KosiceHerlany), AMPERE 2008, EMES’09, SOFA’09, ICADET 2010, EMES’11

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Activitati de evaluare:
- Membru în colectivede redacţie ale unor reviste indexate BDI
- Membru in comisii de admitere, comisii de licenta si diploma, comisii deconcurs pe posturi din
invatamantul universitar si liceal, comisii de evaluare in vederea autorizarii sau acreditarii a diverse
sectii dininvatamantul de licenta si de masterat ale universitatii din Oradea
- Referent stiintific al unor carti de specialitate publicate in edituri recunoscute CNCSIS
- Expert evaluator CNCSIS 2004-2005
- Evaluator national ARACIS pentru domeniul Calculatoareşi Tehnologia Informaţiei
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2006-prezent – profesor invitat prin mobilitati ERASMUS (teaching staff) departament Montbeliard,
Universitatea Franche-Compte, Franta; Universitatea din Debrecen – Facultatea de
Informatica,Ungaria; Colegiul Moray Marea Britanie – Departamentul Calculatoare; Alcoi,
Universitatea Politehnica din Valencia, Spania; Universitatea din Villa Real, Portugalia
LLP/Erasmus lecturer, participanta la Erasmus MobWeb Intensivve Programme, cu contract nr. 2010
-1 -ES1 - ERA10 - 22322, Alcoi, "Universitad Politecnica Valencia", Spania, unde am predat 8 ore si
am coordonat activitati de proiectare a studentilor in perioada 7-18 februarie
2011,http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/ip1011/spain.pdf
LLP/Erasmus lecturer, participanta la Erasmus MobWeb Intensivve Programme, cu contract nr. 2010
-1 -ES1 - ERA10 - 37085, Lahti, "University of Applied Sciences", Finlanda, unde am predat 8 ore si
am coordonat activitati de proiectare a studentilor in perioada 6-17 februarie 2012

LLP/Erasmus lecturer, participanta la Erasmus MobWeb Intensivve Programme, cu contract nr. 2012
-1 -ES1 - ERA10 - 54351, Oradea, Universitatea din Oradea, Romania unde am predat 8 ore si am
coordonat activitati de proiectare a studentilor in perioada 28 ianuarie -8 februarie 2013
Participari in proiecte nationale si internationale
- Director la 2 proiecte de tip FDI: in 2016 si 2017
- Expert pe termen lung, POSDRU/89/1.5/S/56287,Proiectcofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -Proiect implementat de
InstitutulNational de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie – INCDTP in parteneriat cu
Academia de Studii Economice Bucuresti, Universitatea din Oradea si Association GROUPE ESSEC;
perioada derulare 2010-2013, val. contract4 172 182.53 lei, Evidenta proiectelor CDI in derulare 20092013 la UO
- Specialist IT, Proiect Integrarea reţelelor universităţilor din Oradea şi Debrecen prin conexiuni de
mare viteză de noua generaţie”HURO/0802/012_ AF,Acronim– NGNI-UDUO, 2012, val. contract:
502487 EURO
- Membru, Contract Phare nr. 56-2.4, “Centru deIntegrare Stiintifica Euroregionala Oradea-Debrecen”,
Linia bugetara: RO-2004/016-940.01.01, 2007-2009, valoare contract: 429.750 Euro
Membru, Grant CNCSIS A/482/2006, contractnr.2528/05.05.2006, “Cercetări privind proiectarea şi
implementarea de noi unelte software pentru modelarea şi analiza sistemelor timp real”, 2006-2008

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Medii de dezvoltare integrate si Limbaje de programare şi modelare specifice ariei de interes
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