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Informaţii personale  

Nume / Prenume Gergely / Eugen-Ioan 
Adresă(e) Str. Gen. Gheorghe Magheru nr. 48, bl. C, ap. 51, Oradea, 410048, România 

Telefon(oane) Fix: +40-259-408204 Mobil: +40 722629624 
Fax(uri) +40-259-408412 

E-mail(uri) egergely@uoradea.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 09.02.1966 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă /  
Domeniul ocupaţional 

Universitatea din Oradea 
Invatamint superior 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Iunie 2012 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Prodecan, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi corelarea activităţilor legate de învăţământ şi studenţi 
  

Perioada Octombrie 2003 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Elaborarea modulelor de curs, laborator, proiect pentru disciplina Automate programabile - Anul III 
Automatică şi Informatică Aplicată 
 Elaborarea modulelor de curs pentru disciplina Informatica sistemelor de conducere - Anul IV 
Automatică şi Informatică Aplicată 
 Elaborarea modulelor de curs, laborator, proiect pentru disciplina Proiectarea sistemelor automate - Anul 
IV Electronică Aplicată 
Elaborarea modulelor de curs pentru disciplina Sisteme cu microprocesoare - Anul III Electromecanică, 
Electromecanică Beiuș, Inginerie Economică în domeniul electric, electronic și energetic, Sisteme 
Electrice 
Gestionarea materialelor didactice pentru aceste discipline în format electronic pe pagina web personală  

  

Perioada Aprilie 2004 - Octombrie 2006, Martie 2008 - Decembrie 2011 
Funcţia sau postul ocupat Secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Organizarea şi coordonarea activităţilor didactice, ştiinţifice, de cercetare şi de secretariat  
  

Perioada Martie1996 – Septembrie 2003  
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Ore didactice curs + laborator + proiect, cercetare, participare la conferinţe, simpozioane, publicare 
lucrări ştiinţifice, publicare materiale didactice, dezvoltarea şi menţinerea în funcţiune a bazei materiale, 
participare în comisii de organizare conferinţe, autoevaluare, licenţă, orar, coordonare proiecte de 
diplomă. 
Elaborarea unor module de curs pentru disciplina Automate programabile - anul III Automatică şi 
informatică aplicată, a unor module de curs pentru diciplina Proiectarea sistemelor de conducere - anul 
IV Electronică aplicată, a unor lucrări de laborator pentru disciplina Informatică sistemelor de 
conducere - amul IV Automatică şi informatică aplicată, a unor lucrări de laborator pentru disciplina 
Proiectarea asistată în automatizări - anul III Automatică şi informatică aplicată 

  

Perioada Octombrie1993 – Februarie1996 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ore didactice laborator + proiect, cercetare, participare la conferinţe, simpozioane, publicare lucrări 
ştiinţifice, publicare materiale didactice, dezvoltarea şi menţinerea în funcţiune a bazei materiale, parti-
cipare în comisii de orar. 
Elaborarea unor module de curs pentru disciplina Sisteme cu microprocesoare - Anul III 
Electromecanică, Electromecanică Beiuș, Inginerie Economică în domeniul electric, electronic și 
energetic, Sisteme Electrice, respectiv a unor lucrări de laborator pentru disciplina Automate 
programabile - Anul III Automatică şi informatică aplicată 

  

Perioada Octombrie 1992 – Septembrie 1993 
Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ore didactice laborator + proiect, cercetare, participare la conferinţe, publicare materiale didactice, 
dezvoltarea şi menţinerea în funcţiune a bazei materiale. 
Elaborarea unor lucrări de laborator pentru disciplina Analiza şi sinteza sistemelor numerice - Anul IV 
Electromecanică 

  

Perioada Februarie 1991 - Septembrie 1992 
Funcţia sau postul ocupat inginer  

Activităţi şi responsabilităţi principale realizarea de cuptoare de încălzire prin inducţie de medie frecvenţă 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr.1, Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Compartimentul Cercetare-Integrare 
  

Perioada Iulie 1990 - Ianuarie 1991 
Funcţia sau postul ocupat inginer programator 

Activităţi şi responsabilităţi principale realizarea de baze de date şi programe pentru gestiunea informatizată a întreprinderii 
Numele şi adresa angajatorului Electromureş Tirgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Centrul de calcul 
  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2009 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire al Modulului psihopedagogic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Psihologia educaţiei, Pedagogie, Didactica specialităţii, Practică pedagogică / competenţe didactice 
necesare pentru incadrarea în învăţământ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Modul de pregătire psihopedagogică 

  

Perioada 1994-2002 
Calificarea / diploma obţinută Doctor  în inginerie electrică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cercetări privind dependabilitatea sistemelor de conducere a proceselor cu automate programabile 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor inginer 

  

Perioada 1985-1990  
Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginer automatizări - calculatoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnică 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de lungă durată 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

 

Nivel european (*) 
Limba Engleză 

Limba Franceză 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare în contexte multi-culturale, Munca în echipa. Dobândite în cadrul activităţilor didactice, de 
cercetare şi de conducere desfăşurate. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă în managementul proiectelor. Director de proiect pentru 1 contract de tip HURO; 
participarea în calitate de membru în 16 proiecte de CDI naţionale şi internaţionale. 
Experienţă în managementul activităţilor din facultate. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Proiectarea sistemelor digitale, Proiectarea sistemelor cu automate programabile, Proiectarea 
interfeţelor om-maşină, Limbaje de programare şi medii de dezvoltare software, Proiectarea, 
dezvoltarea şi implementarea unor soluţii educaţionale online. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare programe profesionale de proiectare, simulare, supervizare, Utilizare tehnică de calcul. 
Dobândite în cadrul activităţilor didactice, de cercetare şi de conducere desfăşurate. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Spirit de echipă, implicare personală. Dobândite în cadrul activităţilor didactice, de cercetare şi de 
conducere desfăşurate. 

 -  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B din 1987 
  

Hobby Drumeții, ciclism 
  

  

Informaţii suplimentare 1. Cărţi publicate: 23, din care prim autor: 12 
2. Lucrări ştiinţifice publicate: 72, din care: Conferinţe-28; Reviste de specialitate-23; Reviste BDI-

11; Reviste/Proceeding ISI-10 
3. Programe/Granturi/Proiecte: 17, din care: Director-1; Membru-16 
4. Membru al asociaţiilor profesionale: SRAIT, AIEER 
5. Referinţe: 

a. Prof. dr. habil. Francisc Ioan Hathazi, decan al Facultăţii de Inginerie Electrică şi 
Tehnologia Informaţiei, francisc.hathazi@gmail.com  

b. Prof. dr. ing. Helga Silaghi, director al Departamentului de Ingineria Sistemelor 
Automate și Management, hsilaghi@uoradea.ro  

  

Oradea, 05.12.2022                                         Conf. dr. Ing. Gergely Eugen Ioan 
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