Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

POP Daniel

POP Daniel
Aleea Aurel Ciupe, bl B107, sc B, ap 8, Timișoara, România
+40 256 592279

+40 745522511

daniel.pop@e-uvt.ro

Sexul Masculin | Data naşterii 07/07/1971 | Naţionalitatea Română
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Februarie 2015 -- prezent

Lector universitar
Universitatea de Vest din Timișoara, bvd. V.Pârvan, 4, 300223 Timișoara, România
▪ Activități didactice și de cercetare specifice postului
Tipul sau sectorul de activitate învățământ superior

Martie 2012 -- prezent

Cercetător principal
Institutul e-Austria Timișoara, bvd. V.Pârvan, 4, 300223 Timișoara, România

Activități de cercetare în cadrul proiectelor (FP7, H2020), activități de management a proiectelor
de cercetare.
Tipul sau sectorul de activitate cercetare

Martie 2012 – Decembrie 2014

Cercetător principal
Universitatea de Vest din Timișoara, bvd. V.Pârvan, 4, 300223 Timișoara, România
 Activități de cercetare în cadrul proiectului FP7 HOST
Tipul sau sectorul de activitate cercetare

Iulie 2011 -- Febr 2012

Group leader
Alcatel-Lucent, Timișoara, România
▪ Activități de leadership pentru un grup de 30 angajati
Tipul sau sectorul de activitate telecomunicații / ITC

Octombrie 2007 – Iunie 2011

Team leader / SCRUM master
Alcatel-Lucent, Timișoara, România
▪ Activități de leadership și management de proiect informatic
▪ Dezvoltarea de aplicatii software complexe pe platforma Java
Tipul sau sectorul de activitate telecomunicații / ITC

Martie 2004 – Octombrie 2007

Lector universitar
Universitatea de Vest din Timișoara, bvd. V.Pârvan, 4, 300223 Timișoara, România
▪ Activități didactice și de cercetare specifice postului
Tipul sau sectorul de activitate învățământ superior

Februrarie 1999 – Februarie 2004

Asistent universitar
Universitatea de Vest din Timișoara, bvd. V.Pârvan, 4, 300223 Timișoara, România
▪ Activități didactice și de cercetare specifice postului
Tipul sau sectorul de activitate învățământ superior
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Curriculum Vitae
Februrarie 19997– Ianuarie 1999

Preparator universitar
Universitatea de Vest din Timișoara, bvd. V.Pârvan, 4, 300223 Timișoara, România
▪ Activități didactice și de cercetare specifice postului
Tipul sau sectorul de activitate învățământ superior

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Iunie 2006

Doctor în Informatică

ISCED 6

Universitatea de Vest din Timișoara, România
Studii de doctorat în Informatică, direcția Inteligență Artificială
Sept 1995 – Iulie 1996

Diplomă de studii aprofundate
Universitatea de Vest din Timișoara, România
Studii aprofundate (master) în Informatică Distribuită și Calcul Paralel

Sept 1990 -- Iulie 1995

Diplomă de licență în Informatică

ISCED 5

Universitatea de Vest din Timișoara, România
Studii de licență, lungă durată (5 ani) în Informatică
COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Româna

Alte limbi străine cunoscute

Engleza

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B2

B2

SCRIERE

Discurs oral

B2

B2

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Abilități și competențe sociale

▪ Bune competenţe de comunicare dobândite în pozițiile de leadership și project management în
companii multi-naționale, precum și prin participarea în echipele de implementare a unor proiecte de
cercetare cu finanțare internațională (CIP, FP6, FP7, H2020)
▪ Certificări și participări la traininguri de ip soft skills
▪ Lucrul în echipă: aceste abilități au fost dobândite atât ca membru în echipe de proiect
multi-naționale, cât și din poziția de project manager / team leader în corporații multinaționale; desemenea participarea în ultimii cinci ani în numeroase proiecte de cercetare
internaționale, cele mai recente fiind: SEED (CIP), MODAClouds (FP7), Scape (FP7),
Share PSI 2.0 (CIP), HOST (FP7), VI-SEEM (H2020), DICE (H2020), Govein (H2020-CEF)
demonstrează capacitatea de lucru în echipa și o excelentă relaționare cu membrii
echipelor de proiect.
▪ Abilități interculturale: dobândite, în special, prin lucrul în echipe multi-naționale, prin participarea la o
serie de proiecte finanțate de Comisia Europeană și implementarea de proiecte dezvoltate multi-site
în companii multi-naționale.

Abilități și competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţă digitală

▪ Leadership: în perioada 2007-2012, conducător de echipă/grup în companii multi-naționale.
▪ Organizator și membru în comitetul de program pentru seria de workshop-uri Share-PSI 2.0 (
▪ Membru în comitetul de organizare pentru seria de conferințe SYNASC, membru în comitetul de
program pentru diferite evenimente (conferințe, workshop-uri).

AUTOEVALUARE
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POP Daniel

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare






Metodologii Agile pentru dezvoltarea de software (SCRUM and Kanban)
Analiza, proiectarea și dezvoltarea de aplicații orientate obiect (limbajul Java in particular)
Arhitectura, proiectarea și dezvoltarea de aplicații J2EE
Arhitecturi distribuite de tip SOA sau microservicii
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Proiecte

În ultimii 5 ani am participat ca membru, cu diferite responsabilități, în echipele unor
proiecte cu finanțare internațională (FP7, H2020, CIP). Sunt menționate 8 dintre cele mai
recente proiecte:
1.

Proiect: HOST (FP7), 2012 – 2014 -- http://host.hpc.uvt.ro/
Poziții în cadrul proiectului: Cercetător principal

2.

Proiect: SEED (CIP), 2012 – 2014 -- http://www.seed-project.eu/
Poziții în cadrul proiectului: Manager echipă locală

3.

Proiect: Scape (FP7), 2013 – 2014 -- http://www.scape-project.eu/
Poziții în cadrul proiectului: Coordonator task / pachet de lucru

4.

Proiect: modaClouds (FP7), 2012-2015 -- http://www.modaclouds.eu/
Poziții în cadrul proiectului: Participant

5.

Proiect: Share-PSI 2. 0 (CIP), 2014-2016 -- https://www.w3.org/2013/share-psi/
Poziții în cadrul proiectului: Coordonator pachet de lucru

6.

Proiect: DICE (H2020), 2015-2018 -- http://dice-h2020.eu/
Poziții în cadrul proiectului: Coordonator (lider) pachet de lucru

7.

Proiect: Vi-SEEM (H2020), 2015-2018 -- https://vi-seem.eu/
Poziții în cadrul proiectului: Membru în echipa de implementare

8.

Proiect: Govein (H2020-CEF), 2016-2017 -- http://govein-project.eu/
Poziții în cadrul proiectului: Membru în echipa de implementare

ANEXE
Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. De exemplu:
▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare
▪ recomandări de la locul de muncă
▪ publicaţii sau cercetări
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