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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume POPA DORIN VICTOR 

Adresă(e) Str. Plevnei, nr.26, cod 510145, Alba Iulia, România 

Telefon(oane) 0258/814590,  0740074876  

Fax(uri) 004-0258-814590 

E-mail(uri) dorinn2005@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) romana 

  

Data naşterii 21 iulie, 1963 

 Casatorit, 2 copii 

Sex M 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

  

  

Experienţa profesională  

Perioada 2008 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Conferentiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare - evaluare, activităţi de cercetare la disciplinele: Desen Tehnic, Urbanism si  
Amenajarea Teritoriului, Organizarea si Planificarea Teritoriului,Amenajări si Construcţii 
Hidrotehnice,Materiale de Constructii, Geotehnica, Fundatii, Cladiri,Tehnologii de 
Reabilitare a Cladirilor de Patrimoniu,Conceptia Cladirilor cu Impact Redus Asupra 
Mediulu, Adaptari ale Mediului Fizic in Activitati de Autoingrijire, Retele 
Hidroedilitare,Stabilitatea Masivelor de Pamant 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant, cercetare 

  

  

Perioada 2000 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Desen Tehnic, Geometrie Descriptivă, Elemente de Construcţii Civile, Urbanism si Amenajarea 

Teritoriului. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea  “1 Decembrie 1918”Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant, cercetare 

  

Perioada 1999 - 2008 
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Funcţia sau postul ocupat  
profesor-preuniversitar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

predare -evaluare, elaborare materiale didactice, coordonare lucrări, proiecte elevi, consiliere 

Numele şi adresa angajatorului Colegiului Tehnic  “Dorin Pavel” din Alba Iulia; Inspectoratul Scolar Judetean,  Alba 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant 

  

Perioada 1992-1999 
 

Funcţia sau postul ocupat inginer constructor 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Investitii, achizitii, urmarire lucrari, coordonare activitati reparatii intretinere, 

Numele şi adresa angajatorului Biroul Tehnic-investitii, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Investiţii, Construcţii 
 

  

Perioada 1990-1992, 
 

Funcţia sau postul ocupat inginer constructor 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

reparaţii curente şi capitale, execuţie depozit materiale  
 

Numele şi adresa angajatorului S.C. “1 Decembrie S.A.” Vinţu de Jos 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Investiţii, Construcţii; 
 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

  

Perioada 2014 

                Calificarea / diploma 
obţinută 

Consilier orientare privind cariera 
 

Disciplinele principale studiate /         
competenţe profesionale 

dobândite 

Comunicare, consiliere  psihoprofesionala;  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC TERRA NOVA GROUP 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

COR 242306 

  

Perioada 2010 

                Calificarea / diploma 
obţinută 

Specialist in cunoaşterea si aplicarea metodelor de monitorizare a factorilor de mediu 
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Disciplinele principale studiate /         
competenţe profesionale 

dobândite 

Monitorizare mediu, protectia mediului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

TUV RHEINLAND, ROMANIA 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 3A 

  

Perioada 2010 

                Calificarea / diploma 
obţinută 

Specialist pentru sisteme de management al sănătăţii si securităţii  
Ocupaţionale conform OHSAS 18001:2007 

Disciplinele principale studiate /         
competenţe profesionale 

dobândite 

Managementul sanatatii si securitatii ocupationale  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

TUV RHEINLAND, ROMANIA 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 3A 

  

Perioada 2008 

                Calificarea / diploma 
obţinută 

Formator 
 

Disciplinele principale studiate /         
competenţe profesionale 

dobândite 

SC TOP MEDIA 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Muncii Familiei si Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, 
Cercetării si Tineretului 

 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 3A 

Perioada 2008 

                Calificarea / diploma 
obţinută 

Specialist pentru sisteme de managementul calităţii 

Disciplinele principale studiate /         
competenţe profesionale 

dobândite 

Management, SR:EN ISO 9001:2001 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

TUV RHEINLAND AKADEMIA, ROMANIA 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 3A 

Perioada 2008 

                Calificarea / diploma 
obţinută 

Responsabil Tehnic Execuţie 

Disciplinele principale studiate /         
competenţe profesionale 
dobândite 

 Construcţii Civile, Industriale si Agrozootehnice  
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

  Ministerul Lucrărilor Publice si Dezvoltării 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 3A 

  

Perioada  
  2000-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

Contribuţii la teoria si practica asanării fundaţiilor si pereţilor pentru  construcţii istorice si 
social culturale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnica din Cluj - Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 5A 

  

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Definitivat in invatamant  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

Metodica, pedagogie, psihopedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnica din Cluj - Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 5A 

  

                                                
Perioada 

2000 

                Calificarea / diploma 
obţinută 

Pregătire psihopedagogică 

            Disciplinele principale 
studiate /         competenţe 

profesionale dobândite 

Psihologie, pedagogie, metodica 

        Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „ 1 Decembrie 1918” Alba 
Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 3A 

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diriginte de şantier 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

Monumente, ansambluri şi situri istorice, arheologice de arhitectură sau cultura-consolidări 
Construcţii Civile, Industriale, Agricole si Miniere de Suprafaţa 
Consolidare si restaurare monumente istorice 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul de Stat in Construcţii 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 3A 

  

Perioada 1985 - 1990 

Calificarea / diploma obţinută Inginer  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

Discipline domeniul construcţiilor  civile industriale si agricole, Inginerie/ conducere, 
organizare, coordonare  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Construcţii, Institutul Politehnic, Cluj-Napoca 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 5A 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, bun organizator, seriozitate, abilitaţi de comunicare interpersonala 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Expert in proiecte europene-coordonare si gestionare activităţii proiect, membru in comitete de 
organizare a unor manifestări ştiinţifice naţionale si internaţionale 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

- elaborarea documentaţie privind asanarea clădirilor afectate de umiditate si urmărirea 
execuţiei lucrărilor. 
- dimensionarea  consolidării fundaţiilor  si  urmărirea    execuţiei   unei subzidiri, 
- urmărirea speciala a comportării in exploatare a construcţiilor 
- controlul tehnic de calitate in construcţii si monumente istorice 
- întocmirea devizelor cu ajutorul programului Doclib ERP  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

MS Office, utilizare orice sistem informatic si birotic 

Alte competenţe şi aptitudini  

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare  
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Lucrări urmărite in 
execuţie,perioada 2007-
2018 având calitatea de 
diriginte de şantier 

- 24 lucrari 

Lucrări urmărite in 
calitate de Responsabil 

Tehnic cu Execuţia 
                              

- 34 lucrari 

  
                              
 

Articole ISI  publicate 
 
Articole BDI  publicate 
 
Proiecte de cercetare 

- 32 lucrari 
 
- 11 lucrari 

 
- 14 proiecte 

 

      
 

 
 
 
 

 

Data, 16.02. 2021           Semnatura, 

 
    
    
                                         


