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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Popa, Sorin Eugen 
Adresă(e) 16, Milcov, 600148, Bacău, România 

Telefon(oane)  Mobil: 0744-523.903 
Fax(uri)  

E-mail(uri) sorinpopa@ub.ro, antonpan2003@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 06 aprilie 1973 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2006-prezent 
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări dr. inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere ore de curs şi laboratoar 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 157 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Perioada 2000-2006 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar drd. inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere ore de laborator 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 157 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Perioada 1998-2000 
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere ore de laborator 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 157 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 
  

Perioada 1997-1998 
Funcţia sau postul ocupat Operator registru 

Activităţi şi responsabilităţi principale Operare în registrul acţionarilor 
Numele şi adresa angajatorului S.C. Registrul Independent al Acţionarilor SA Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Bursa de valori 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada 1999-2007 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctor în inginerie electrică, competenţe în compatibilitate electromagnetică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de electrotehnică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1992-1997 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe în energetică industrială  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău, Facultatea de inginerie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1987-1991 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe în energetică industrială  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul teoretic „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română  
  

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

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   B1  B1  B1  B1  B1 

            

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

Competenţe şi abilităţi sociale - Bune abilități de comunicare dobândite în urma experienței mele ca profesor 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Leadership – în prezent sunt responsabilul Academiei Locale CISCO din Bacău 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Aptitudini în domeniul energiei electrice dobândite din timpul liceului și perfecționate în facultate 
și la locul de muncă actual, 

- Calificat în realizarea și gestionarea rețelelor de calculatoare în urma cursului CISCO CCNA și a 
experienței acumulate ca instructor CISCO CCNA  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- O foarte bună stăpânire a pachetului Office 
- Bună stăpânire a instalării sistemelor de operare pe calculator şi a configurării acestora 
- Foarte bune cunoştinţe despre reţelele de calculatoare 
- Bune cunoştinţe de realizare a paginilor web şi de programare. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere B 
  

Informaţii suplimentare - Instructor al Academiei Locale CISCO din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 
- Editor al revistei PLUMEE 2015 
- Membru în Centru de cercetare Energetică, Mecatronică şi Informatică  

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului 
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