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INFORMAŢII PERSONALE  
 

Nume  POPOVICI 

Prenume  Ovidiu 

Adresă    

Telefon    

Fax   

E-mail    

 
 

Naţionalitate  romana 

Data naşterii  16.04.1957 

 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
  

• Date (de la – până la)  1982-1991 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Intreprinderea Judeteana de Transport Local Bihor 

• Tipul domeniului sau sectorului  Transport electric, Serviciul Tehnic-Investitii 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută   Inginer- sef sector motoare electrice, Sef serviciu tehnic-investitii 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Revizi si reparatii instalatii, echipamente si masini electrice 

Dezvoltare si investitii, modernizari mijloace de transport, reparatii capitale 

 

• Date (de la – până la)  1991-1992 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Oradea Transport Local 

• Tipul domeniului sau sectorului  Departament exploatare-comercial 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută   Director adjunct 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Exploatarea parcului de autovehicule, tramvaie autobuze, relatii comerciale cu calatorii 

Relatii internationale 

 

• Date (de la – până la)  1992-1999 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Universitatea din Oradea 

• Tipul domeniului sau sectorului  Facultatea de Electrotehnica 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută   Sef lucrari 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Sef lucrari la catedra EMUEE 

Cursuri-Inginerie economica industriala, tractiune electrica,  

Responsabil programe si proiecte europene 

 

• Date (de la – până la)  2000-2002 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Universitatea din Oradea 

• Tipul domeniului sau sectorului  Facultatea de Electrotehnica si Informatica 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută   Conferentiar 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Conferentiar la catedra EMUEE 

Cursuri-Instalatii electrice industriale, Utilizarea energiei electrice, Stiinta comunicarii 

Responsabil programe si proiecte europene 

 

• Date (de la – până la)  2002-prezent 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Universitatea din Oradea 

• Tipul domeniului sau sectorului  Facultatea de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută   Profesor 
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• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Profesor la Dep. Inginerie Electrica 

Cursuri-Instalatii Electrice Industriale, Utilizarea energiei electrice, Producerea Transportul si 
Distributia Energiei Electrice, Tractiune Electrica,Sisteme moderne de tractiune electrica 

Responsabil Laborator de Producerea Transportul si Distributia Energiei Electrice si Tractiune 
Electrica 

 

 
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

• Date (de la  – până la)  1973-1976 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea  

 Liceul Teoretic matematica-fizica Oradea 

• Domeniul studiat   Matematica-fizica 

• Titlul calificării obţinute  BAC 

 

• Date (de la  – până la)  1977-1982 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 Institutul Politehnic Traian Vuia Timisoara 

Facultatea de Electrotehnica 

• Domeniul studiat   Electrotehnica 

• Titlul calificării obţinute  Inginer diplomat 

 

• Date (de la  – până la)  1990-1992 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 Oradea tramsport Local - Ministere de L'equipement et du Logement France 

RATP Paris, Semvat Toulouse, Primaria Toulouse 

• Domeniul studiat  Servicii publice si parapublice, investitii, intretinere, administrare, comunicare 

• Titlul calificării obţinute  Specialist in domeniul serviciilor publice 

 

• Date (de la  – până la)  1994-2001 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 Institutul national Politehnic Toulouse France 

Universitatea Gent Belgia 

Universitatea tehnologica Piraeus Atena 

Primaria Toulouse, Consiliu Regional Midi-Pyrenees-France 

• Domeniul studiat  Electrotermie microunde 

Adminstratia publica-informatizare 

Gestiunea ecologica a deseurilor 

• Titlul calificării obţinute  Doctor in inginerie electrica 

 

• Date (de la  – până la)   

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

  

• Domeniul studiat   

• Titlul calificării obţinute   

 
 
 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

 Aptitudini in domeniul sportiv- tenis , sah , ski 

Competente in organizare de manifestari internationale  

 
 
 

LIMBA  MATERNĂ  Romana 

 

LIMBI STRĂINE  
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   franceza engleza germana 

• citit  Excelent/Bine/ Satisfăcător excelent bine satisfacator 

• scris   excelent bine satisfacator 

• vorbit   excelent bine satisfacator 

      

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
 

 Buna socializare in familie, prieteni, serviciu 

Organizator de manifestari sportive 

Membru in colective de redactie al unor reviste Aletheeia, Aurora 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE  

 

 Bun organizator 
Buna capacitate de analiza si sinteza 
Bune capacitati de comunicare si munca in echipa  
Bun negociator 
Bun mediator 
 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

 Aptitudini si competente in domeniul instalatiilor electrice si al microundelor termice 
Preocupari in domeniul energiilor regenerabile, al pilelor de combustie cu hidrogen si metanol 

 
PERMIS DE CONDUCERE  Cat B 

 

 INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

 
 


