
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAŢII PERSONALE 

 
Nume          Gal 

Prenume          Teofil Ovidiu 

Adresă 

Telefon 

Fax 

E-mail 
 

 
 

Naţionalitate          Română 

Data naşterii 
 

 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 
• Date (de la – până la)          1982 ÷ 1984 

• Denumirea şi adresa angajatorului          I.A.S. Marghita 

• Tipul domeniului sau sectorului          Agricultură 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută          Laborant

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Controlul sanitar  veterinar  si de calitate al  produselor alimentare procesate precum si 
întocmirea retetelor cu componentele necesare   in procesul de fabricatie al cestora in cadrul 
Atelierului de Preparate din Carne de la I.A.S.Marghita . Comercializare produselor finite si 
tinerea evidentelor contabile la Atelierul de Preparate de Carne de la 
I.A.S.Marghita .  Coordonarea   colectivului   format din 15  persoane de la  Atelierul de 
Preparate din Carne de la I.A.S. Marghita.   .

 

• Date (de la – până la)          1984 ÷ 1986 

• Denumirea şi adresa angajatorului          Inspectoratul Sanitar Veterinar Bihor Oradea 

• Tipul domeniului sau sectorului          Agricultură 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută          Laborant

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Întocmirea necesarului de solutii necesare în tratarea diferitelor afectiuni ale 
animalelor , precum si prepararea retetelor cu aceste solutii si îmbutelierea lor 
în sticlute de 250 , 500 , 750 si 1000 de ml .Sterilizarea acestor solutii după 
îmbuteliere   si   expedierea   lor   la   Circumscriptiile  Sanitare   din   teritoriu. 
Recoltarea si procesare precum si împachtarea Cordurilor de Mistret necesare 
la operatiile pe inimă pentru a putea fi trimise la Institutul Inimii din Bucuresti.

 

• Date (de la – până la)          1986 ÷ 1992 

• Denumirea şi adresa angajatorului          Institutul de Subingineri Oradea 

• Tipul domeniului sau sectorului          Învătământ 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută          Laborant

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Colaborarea la Laboratorul de Microunde la realizarea si execuția Magnetroanelor de 750 W 
850  W  si  1500  W,  precum  si  la  realizarea  tunurilor  de  microunde  pentru 
spargerea rocilor, a CIF – urilor si a cuptoarelor cu microunde realizate la 
Oradea

 

• Date (de la – până la)          1992 ÷ 1997 

• Denumirea şi adresa angajatorului          Universitatea din Oradea 
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• Tipul domeniului sau sectorului          Învătământ 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută          Inginer

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Colaborarea la Laboratorul de Microunde la realizarea si executia Magnetroanelor de 750 W 
850 W si 1500 W, precum si la realizarea tunurilor de microunde pentru 
spargerea rocilor, a CIF – urilor si a cuptoarelor cu microunde realizate la 
Oradea .Atributii de gestionar la Facultatea de Electrotehnică si Informatică .

 

• Date (de la – până la)          1997 până în prezent 

• Denumirea şi adresa angajatorului          Universitatea din Oradea 

• Tipul domeniului sau sectorului          Învătământ 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută          Cadru Didactic

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Preparator la Catedra de EMUEE , Asistent Universitar la Catedra de EMUEE si Sef de 
Lucrări la Catedra de Inginerie Electrică

 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

• Date (de la – până la)          1987 ÷ 1988

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

Casa de Cultură a Stiintei si Tehnicii pentru Tineret Oradea

• Domeniul studiat          Operare programare pe calculator 

• Titlul calificării obţinute          Operator programator pe calculator 

 
• Date (de la – până la)          1989 ÷ 1992

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

Universitatea din Oradea

• Domeniul studiat          Electromecanic 

• Titlul calificării obţinute          Subinginer electromecanic 

 
• Date (de la – până la)          1992 ÷ 1996

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

Universitatea din Oradea

• Domeniul studiat          Electromecanic 

• Titlul calificării obţinute          Inginer electromecanic 

 
• Date (de la – până la)          1996 ÷ 1997

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

Universitatea din Oradea

• Domeniul studiat          Tehnologii moderne utilizând echipamente din domeniul încălzirilor inductive si microundelor 

• Titlul calificării obţinute          Master Inginer 

 
• Date (de la – până la)          1999 ÷ 2012

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

Universitatea din Oradea

• Domeniul studiat          Inginerie Electrică 

• Titlul calificării obţinute          DOCTOR INGINER 
 

 
 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

Mânuirea si depanarea calculatoarelor, a echipamentelor electrice, a instalatiilor 
electrice , a echipamentelor electronice precum si diferitelor scule si acesorii 
ale acestora . Implementarea si instalarea de softuri noi.

 
 

 
LIMBA MATERNĂ            Română 
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LIMBI STRĂINE  

 
• citit 

 
Excelent/Bine/ Satisfăcător 

Engleză 

Bine 

Franceză 

Bine 

Italiană 

Bine 

• scris 

• vorbit 

 Satisfăcător 

Bine 

Satisfăcător 

Satisfăcător 

Satisfăcător 

Satisfăcător 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

- Activităţi sportive 

- Turism 

- Artă Fotografică

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

Bun organizator in toate activitatile care necesiata coordonarea unui colectiv mai mare de 
persoane.

 

 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

Mânuirea si depanarea calculatoarelor, a echipamentelor electrice, a instalatiilor 
electrice , a echipamentelor electronice precum si diferitelor scule si acesorii 
ale acestora . Implementarea si instalarea de softuri noi.

 

PERMIS DE CONDUCERE 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE                  Activitate didacticǎ: 
      1. Teza de doctorat în domeniul Inginerie electricǎ – 2004 . 
        2. Cursuri  7 /Indrumătoare elaborate: 5 
        3. Lucrări elaborate şi / sau publicate la: 
       - Conferinţe/Seminarii naţionale: 35 
         5. Membru al asociaţiilor profesionale:   
            A.G.I.R. ,E.U.M.A. ,A.I.E.E.R. ,S.I.E.A.R. , I.E.E.E. 
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Data :23.11.2022 


