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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Popper Laurenţiu 

Adresă(e)  

Telefon(oane)  Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Romană 
  

Data naşterii  
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Formator senior 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 2003 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere cursuri, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea – Catedra UNESCO 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, cercetare 

Perioada Februarie 2011 – in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Sustinere cursuri 

Numele şi adresa angajatorului CEPCA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate invatamant 

Perioada Aprilie 2005 – in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Sustinere cursuri 

Numele şi adresa angajatorului Perfect Manager  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate invatamant 

Perioada mai 2000  –ianauarie  2011 

Funcţia sau postul ocupat Director general – administrator unic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi coordonarea întregii activităţi a societăţii comerciale 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service S.A. Bucureşti – Şos. Olteniţei 36 sect. 4 Buc. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare dezvoltare, învăţământ 

Perioada Iunie 1995 – mai 2000 

Funcţia sau postul ocupat Director tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii de învăţământ 
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Numele şi adresa angajatorului Centrul de Formare şi Perfecţionare CONEL Bucureşti – str. Gheorghe Şincai nr 3 Sector 4 Buc. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada 1992 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere cursuri, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ cercetare 

Perioada Ianuarie 1990 – iunie 1995 

Funcţia sau postul ocupat Director comercial 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea activităţii comerciale (aprovizionare, desfacere, marketing), investiţii – dezvoltare şi 
administrativ. 

Numele şi adresa angajatorului Filiala Electrocentrale Bucureşti – Splaiul Independenţei nr 227 Bucureşti sector 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea energiei 

Perioada Ianuarie 1986 – ianuarie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Inginer şef (Dispecer şef tură coordonator) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea tehnică a CET Progresu 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Electrocentrale Bucureşti - Splaiul Independenţei nr 227 Bucureşti sector 6  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea energiei 

Perioada Ianuarie 1985 – ianuarie 1986 

Funcţia sau postul ocupat Diriginte de şantier 

Activităţi şi responsabilităţi principale Urmărirea lucrărilor de construcţii montaj la CET Progresul, punerea în funcţiune a termocentralei 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Electrocentrale Bucureşti - Splaiul Independenţei nr 227 Bucureşti sector 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea energiei 

Perioada Mai 1984 – ianuarie 1985 

Funcţia sau postul ocupat Sef atelier reparaţii termomecanice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de mentenanţă 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Electrocentrale Bucureşti - Splaiul Independenţei nr 227 Bucureşti sector 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea energiei 

Perioada Octombrie 1983 – mai 1984 

Funcţia sau postul ocupat Şef compartiment mers economic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Urmărirea funcţionării economice a subunităţilor din cadrul întreprinderii 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Electrocentrale Bucureşti - Splaiul Independenţei nr 227 Bucureşti sector 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea energiei 

Perioada Decembrie 1982 – octombrie 1983 

Funcţia sau postul ocupat Dispecer şef tură CET Grozăveşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea exploatării dn cadrul CET Grozăveşti 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Electrocentrale Bucureşti - Splaiul Independenţei nr 227 Bucureşti sector 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea energiei 

Perioada Octombrie 1981 – decembrie 1982 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Programarea şi urmărirea Producţiei şi reparaţiilor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Programare şi urmărire producţie, programare şi urmărire reparaţii şi retehnologizări, piese de schimb, 
proiectare, urmărire mers economic, securitatea şi sănătatea în muncă 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Electrocentrale Turcenii – comuna Turceni 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producere energie 

Perioada Octombrie 1978 – octombrie 1981 
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Funcţia sau postul ocupat Dispecer Şef Tură CET Bucureşti Sud 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea exploatării din cadrul CET Bucureşti Sud 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Electrocentrale Bucureşti - Splaiul Independenţei nr 227 Bucureşti sector 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producere energie 

Perioada Octombrie 1976 – octombrie 1978 

Funcţia sau postul ocupat Inginer principal serviciul plan dezvoltare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Previziune – planificare, stabilire regimuri de funcţionare, urmărirea eficienţei energetice 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Electrocentrale Bucureşti - Splaiul Independenţei nr 227 Bucureşti sector 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producere energie 

Perioada august 1972 – octombrie 1976 

Funcţia sau postul ocupat Dispecer Şef Tură CET Bucureşti Sud 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea exploatării din cadrul CET Bucureşti Sud 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Electrocentrale Bucureşti - Splaiul Independenţei nr 227 Bucureşti sector 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producere energie 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 0ctombrie 1998 – februarie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand / doctor în inginerie industrială 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management şi inginerie industrială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Bucureşti – Splaiul Independenţei 227 Bucureşti sector 6 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor în ştiinţe 

Perioada 1998 

Calificarea / diploma obţinută Managementul protecţiei mediului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul protecţiei mediului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GOPA DECON Germania  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1996 

Calificarea / diploma obţinută Managementul regiilor autonome 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management general, management financiar, managementul cercetării- dezvoltării, management 
comercial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IMI Bucureşti în colaborare cu GENTECH Belgia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1974 - 1986 

Calificarea / diploma obţinută economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul producţiei, managementul construcţiilor, managementul transporturilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Ştiinţe Economice şi comerciale Bucureşti Piaţa Romană 1 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Economist 

Perioada 1966 - 1972 

Calificarea / diploma obţinută Inginer energetician 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Termoenergetică, Centrale electrice,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucureşti – Facultatea de Energetică – Splaiul Independenţei nr. 227 Buc. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Inginer 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Limba engleză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Responsabilitate socială, spirit de echipă, capacitatea de adaptare – prin experienţa desfăşurată 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leaderschip – prin experienţa îndelungată în activitatea de conducere; 
Experienţă în managementul de proiect – prin utilizarea acestei metode manageriale în cadrul 
activităţii desfăşurate 
Spirit organizatoric şi capacitate de coordonare. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice O bună cunoaştere a proceselor tehnice şi tehnologice din cadrul ramurii energetice 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor MsOffice şi utilizarea internetului 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoriile A şi B 
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Informaţii suplimentare � Autor a 33 de cărţi de specialitate; 
� Autor de suporturi de curs, manuale, culegeri de probleme, ghid de laborator, lucrări de 

seminar; 
� Autor a 40 comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale; 
� Autor a peste 80 lucrări în cadrul revistelor şi manifestărilor ştiinţifice naţionale; 
� Manager la 11 proiecte de cercetare; 
� Manager la doua proiecte POSDRU (un grad si un strategic)\Membru in echipa de 

implementare la 4 proiecte POSDRU 
� Cooautor la 15 proiecte de cercetare 
� 19 comunicări ştiinţifice nepublicate; 
� Autor al unei invenţii 
� Implicat direct în organizarea şi susţinerea a peste 100 de programe de formare continuă a 

adulţilor; 
� Membru al CNR CME – reprezentant la programul de studii şi lucrări globale ale Consiliului 

Mondial al Energiei 2008 – 2010 pe probleme de vulnerabilitatea resursei umane; 
� Membru al Asociaţiei Naţionale a Profesioniştilor în Resurse Umane; 
� Membru fondator al Asociaţiei Pentru Promovarea Educaţiei Permanente 
� Editor şi membru în colectivul editorial al Editurii Perfect şi al revistei Inel(i)net; 
� Membru în comisiile de doctorat, disertaţie şi licenţă. 
� Manager de proiect la trei proiecte finananţate din Fonduri Europene 
� Expert în cadrul mai multor proiecte câştigate prin competiţie 

 
  

 


