Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat/
Domeniul ocupaţional

POPP ILIE OCTAVIAN
Home: 43, Ceferistilor 550281, Sibiu, Romania
Office: Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie,
Departamentul: Maşini şi Echipamente industriale, str. Emil Cioran nr. 4, 550025.
Home: 0269-241377
Mobil: 0745319759
Office: 0269-216062
0269217871
ilie.popp@ulbsibiu.ro, iliepopp1@gemail.com
română
10.03.1961
masculin
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,
Educatie - invatamant superior

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1992 - PREZENT
Cadru didactic universitar.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

martie 1992 – octombrie 1996
Asistent universitar
1996 – martie 2001
Şef de lucrări
2001 – in prezent
Conferentiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică: susţinere cursuri şi lucrări de aplicaţii, conducere proiecte de licenţă,
principale elaborare de materiale didactice (cursuri, îndrumare), etc.
Discipline: Exploatarea masinilor unelte, Diagnoza si mentenanta masinilor si utilajelor, Senzori
si sisteme senzoriale, Monitorizarea si interfatarea sistemelor de fabricatie, Roboti industriali.
Activitate ştiinţifică: publicări lucrări ştiinţifice, contracte de cercetare.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Educatie- Invatamant superior – cadru didactic universitar

octombrie 1986 – martie 1992
Inginer
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Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Inginer tehnolog de secţie (producţie tehnică militară),
Inginer proiectant (tehnologii de produs şi SDV-uri- dispozitive, ştanţe şi matriţe)
Uzina Mecanica Mirsa Avrig, jud. Sibiu
Industrie, activitate de productie

1994 - 1999
Diploma de doctor inginer
Titlul tezei: Contribuţii la cercetarea comportării bazaltului supus unor solicitări specifice
maşinilor unelte.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Doctor inginer în specializarea “Stiinta si tehnologia materialelor”
1981 - 1986
Inginer mecanic în specializarea TCM
Studii universitare de licenta (5 ani)
Repartizare in cercetare la ICSIT Titan Bucuresti
I. P. Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică Sibiu
1976 - 1980
Studii medii liceale profil real – stiinte ale naturii
Tehnician auto
Liceul teoretic Gheorghe Lazăr din Sibiu

Activitate Cărţi, manuale, tratate, monografii, îndrumare publicate: total -15.
Profesională şi Ştiinţifică Lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, anale, în volume ale conferintelor si
simpozioane internaţionale sau naţionale cu participare internaţională: total - 105;
Participări la conferinţe şi simpozioane internaţionale şi naţionale.
Contracte de cercetare: 13 (coautor).
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Română
Franceza, Engleza

Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare
Citire

Limba

Fr

bine

bine

Limba

En

satisfacator

bine

Competenţe şi abilităţi sociale
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Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie
satisfacator
bine
satisfacator

satisfacator

Scriere
Exprimare scrisă
bine
satisfacator

- seriozitate, perseverenţă, dorinţa de succes;
- acurateţe, flexibilitate,
- capacitate de analiza si sinteza.
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Competenţe şi aptitudini - capacitatea de a coordona o echipa de productie, un colectiv de proiectare, in activitati
organizatorice productive si de proiectare constructiva si tehnologica (tehnologii de prelucrare mecanica).
- contribuţii la organizarea unor activităţi conexe:
- secretar al secţiunii Machine Tools, Metal Forming and Robots din cadrul Conferinţei
internaţionale “BEYOND 2000” organizată de Facultatea de Inginerie, 1999
- responsabil: laboratorul de Masini si utilaje mecanice; protecţia muncii şi PSI pe catedra;
Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Tehnologii de prelucrare mecanică şi SDV-uri.
Comanda şi programarea MUCN, acţionări şi automatizări pentru maşini-unelte şi roboţi
industriali,
Diagnosticarea si mentenenţa maşinilor şi echipamentelor de productie
Operare PC: Microsoft Office, AutoCad, Automation Studio, LabView.
Comunicare electronica - Internet Explorer, Outlook Express
Programare masini unelte universale şi cu comandă numerică

Competenţe şi aptitudini artistice HOBBY-uri: auditii muzicale de calitate, turism, practicare sporturi: tenis de camp, inot.
Alte competenţe şi aptitudini Recunoaşteri ale activităţii:
Menţionat în Lista specialiştilor în Tm.O.T.M.R.C. (transmisii mecanice, organe de maşini,
tribologie, mecanisme, robotica cu domeniile conexe, aplicaţii ale calculatoarelor în aceste
domenii), Ed. Infomarket, Braşov, 1998, ISBN 973-98329-4-6, la pag. 69.
Menţiont în Anuarul AGIR 1998, Ed. AGIR, Bucureşti, ISBN 973-98629-0-x, la pag. 266.
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare
Anexe

Permis auto categoria B din anul 1980
1.

Diploma de doctor inginer

2. Diploma de inginer mecanic

Data: 23.11.2020
Conf.dr.ing. Ilie Octavian POPP
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