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INFORMAŢII PERSONALE  
 

Nume  POPESCU 

Prenume  DANIELA ELENA 

Adresă  P-ta Independentei nr.33, bl.A7, Ap.33 

410067 ORADEA (ROMANIA) 

Telefon  +40 259 408 180; +40 723 268 428 

Fax  +40 259 408 412 

E-mail  depopescu@uoradea.ro ; daniela.popescu@rdslink.ro  

Naţionalitate  română 

Data naşterii  27  iunie 1961 

 
 
               LOCUL DE MUNCA VIZAT 

  Membru în echipa 
de implementare – expert pe termen lung în proiectului 
POSDRU/89/1.5/S/56287 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
  

• Date (de la – până la)  01  ianuarie 2003 prezent 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Universitatea din Oradea 

Str. Universitatii nr.1, 410087 Oradea (România) 

• Tipul domeniului sau sectorului  Invatamant 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută   Profesor universitar 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Activitati practice si de laborator la disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul, 
Circuite digitale, Tehnici de testare, Securitatea retelelor de calcul, Tehnologia 
informatiei si comunicare 

 Titular la disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul, Tehnici de testare, Ciruite 
digitale, Securitatea retelelor, Tehnologia informatiei si comunicare  

 2000 – prezent: Sef catedra Calculatoare 

 

• Date (de la – până la)  01  martie 1999 - 31  decembrie 2002 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Universitatea din Oradea 

Str. Universitatii nr.1, 410087 Oradea (România) 

• Tipul domeniului sau sectorului  Invatamant 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută   Conferentiar universitar 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Activitati practice si de laborator la disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul, 
Circuite digitale, Tehnici de testare, Securitatea retelelor de calcul, Multimedia 

 Titular la disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul, Tehnici de testare, Ciruite 
digitale, Securitatea retelelor, Multimedia 

 

• Date (de la – până la)  01  octombrie 1992 - 28  februarie 1998 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Universitatea din Oradea 

Str. Universitatii nr.1, 410087 Oradea (România) 

• Tipul domeniului sau sectorului  Invatamant 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută   Sef lucrari 

• Principalele activităţi şi   Activitati practice si de laborator la disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul, 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
Î N  F O R M A T  

E U R O P E A N   
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responsabilităţi Circuite digitale, Tehnici de testare, Programare 

 Titular la disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul, Tehnici de testare, Ciruite 
digitale, Programare 

 

• Date (de la – până la)  01  octombrie 1990 - 30  septembrie 1992 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Universitatea din Oradea 

Str. Universitatii nr.1, 410087 Oradea (România) 

• Tipul domeniului sau sectorului  Invatamant 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută   Asistent 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitati practice si de laborator la disciplinele: Programare, Conducerea automata a masinilor 
unelte, Bazele electrotehnicii, Circuite digitale 

 

 

• Date (de la – până la)  01  octombrie 1985 - 30  septembrie 1990 

• Denumirea şi adresa angajatorului  I.P.A. Bucuresti 

Calea Floreasca nr.15, 3500 Oradea (România) 

• Tipul domeniului sau sectorului  Cercetare 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută   Inginer cercetator 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate de cercetare si proiectare de echipamente cu comanda numerica pentru masini unelte 

 
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
                     PROFESIONALA 

• Date (de la  – până la)  Septembrie 2004 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea  

 Universitatea din Oradea 

 

• Domeniul studiat   Participare proiect european de tip Minerva (Socrates) –Re2U (Romanian European eUniversity) 
– utilizarea platformelor educationale online 

• Titlul calificării obţinute   

 

• Date (de la  – până la)  01  octombrie 1992 - 03  decembrie 1998  

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 Universitatea "Politehnica" Timisoara, Str. Vasile Parvan nr.1, 1900 Timisoara (România) 

Facultatea de Automatica si Calculatoare 
 

• Domeniul studiat   Doctorat – Stiinta Calculatoarelor  

• Titlul calificării obţinute  DOCTOR inginer, Titlul tezei: Contribuţii la testarea asistată de calculator şi sinteza testabilă a 
echipamentelor de calcul cu fiabilitate sporită, Indrumator: Prof.dr.ing. Mircea Vladutiu 

 

 

• Date (de la  – până la)  01  octombrie 1980 - 15  iulie 1985 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 Universitatea "Politehnica" Timisoara, Str. Vasile Parvan nr.1, 1900 Timisoara (România) 

Facultatea de Automatica si Calculatoare 

• Domeniul studiat  Calculatoare 

• Titlul calificării obţinute  Diploma de licenta in domeniul Inginerie electrica, specializarea Automatizari si Calculatoare - 
Inginer 

   

 

• Date (de la  – până la)  1976-1980 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 Liceul teoretic „ Emanuil Gojdu”, Oradea 

 

• Domeniul studiat  Matematica- fizica 

• Titlul calificării obţinute  Bacalaureat 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

  

 

LIMBA  MATERNĂ  Romana 
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LIMBI STRĂINE  
  Engleza Franceza   

• citit  Excelent Excelent   

• scris  bine bine   

• vorbit  Excelent Excelent   

      

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
 

  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 l-am dovedit pe parcursul derularii proiectelor de cercetare 
stiintifica pe 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) 

 o buna capacitate de comunicare, obtinuta ca urmare a experientei mele de sef de 
catedra 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE  
 

  Experienta buna in management de proiect si al echipei 

 in prezent sunt sefa a catedrei de CALCULATOARE din cadrul facultatii IETI a 
universitatii din Oradea 

 Am experienta ca urmare a formarii profesionale dobandite la locul de munca 

 Coordonator de colaborari internationale si programe Socrates cu universitati din Grenoble, 
Kosice, Leuven, Paris, Coimbra 

 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 (Kosice- Herlany), AMPERE 2008, EMES’09, SOFA’09, ICADET 2010, EMES’11 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

 Domeniile de interes sunt: arhitectura sistemelor de calcul, tehnici de testare a sistemelor 
digitale, securitatea retelelor, dezvoltarea sistemelor de calcul dependabile tolerante la 
defectiunia 

 Din 2008 sunt membru CCTIEA (Centrul de Cercetare în Tehnologia Informaţiei Electronică 
şi Automatică) 

Cursuri postuniversitare urmate: 

 CISCO 

 Tutoriat universitati virtuale 

 Managementul poiectelor 

 Modulul formare în management universitar „Guvernanţă Universitară” din cadrul 
proiectului: „Imbunătăţirea managementului universitar” – proiect strategic pentru 
Invaţământul superior 

 

ACTIVITATE STIINTIFICA SI DE 

CERCETARE 
  Teza doctorat – 1 

 Publicatii cu caracter didactic/ carti de specialitate: - 7 

 Indrumatoare de laborator: - 5 

 Lucrari stiintifice:- total 91  
Participare la 21 contracte de cercetare stiintifica in calitate de director proiect, responsabil tema 
sau colaborator, 8 dintre ele fiind internationale 

 
 

RECUNOASTERE 
PROFESIONALA  

  Membru în “Academia Oamenilor de Ştiinţă, Artă şi Literatură” – filiala Bihor din 1998  

 Membru IEEE începând cu 2000, Membru Computer Society, Membru Circuits and 
Systems Society 

 Membru IGA începând cu 2001 

 Membru SASICR (Societatea Academica pentru Stiinta si Ingineria Calculatoarelor din 
Romania) din 2000  

 Membru în Societatea Română de Automatică şi Tehnologia Informaţiei (SRAIT), 
Bucureşti, România 

 Membru EDEN – European Distance an e-Learning Network, incepand cu 2003 

 Membru in Academia Maghiara de Stiinte din 2008 
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ACTIVITATEA DE EVALUARE   Membru în colective de redacţie a unor reviste indexate BDI:  

 International Journal of Advanced Intelligence Paradigms 
 JEEE – 2008  

 Membru în colective de redacţie a unor reviste indexate recunoscute CNCSIS:  
- Analele Universitatii din Oradea, Fascicola Colegiului tehnic, economic şi de 

administraţie-2001, 2002, 2003, 2004  

 Membru în colective de redacţie a unor reviste indexate recunoscute CNCSIS:  
- Analele Universitatii din Oradea, Fascicola Calculatoare –2001, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2009, 2010  

 Membru in comisii de admitere  

 Membru in comisii de licenta si diplome  

 Membru in comisii de concurs pe posturi din invatamantul universitar si liceal  

 Membru in comisii de evaluare in vederea autorizarii sau acreditarii a diverse sectii din 
invatamantul de licenta si de masterat ale universitatii din Oradea  

 Referent stiintific al unor carti de specialitate publicate in edituri recunoscute CNCSIS  
Competente :  

 Expert CNCSIS  

 Evaluator in registrul evaluatorilor ARACIS pentru domeniul Calculatoare şi Tehnologia 
Informaţiei 

 
 

VIZIBILITATE INTERNATIONALA   Participari in 5 proiecte internationale 

 Coordonator 5 programe ERASMUS (Parteneri – Institutul Politehnic Grenoble, 
Universitatea Catolica Leuven, Paris, Portugalia, Kosce) 

 2006-2008 – profesor invitat prin mobilitati ERASMUS (teaching staff) departament 
Montbeliard, Universitatea Franche-Compte, Franta; Universitatea din Debrecen – Ungaria 
– Facultatea de Informatica; Colegiul Moray Marea Britanie – Departamentul Calculatoare 

 Recenzor conferinte internationale: Kosice 2006, ICCC2004, ICCC2006, ICCC2008, 
ICCC2010,  EMES’05, EMES’07, EMES’09, EMES’11 CSE’2008 (Kosice-Herlany), 
KES’2008, SOFA2005, SOFA2007, SOFA 2009 

 
 

ALTE ABILITATI  Permis de conducere categoria B din 1982 
 
 
 
Septembrie 2011 
 
 
                                                                                                        

  

 
 
 
 


