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Informaţii personale  

Nume / Prenume Popa Ovidiu 

Adresă(e) Bucuresti, Calea Grivitei, 206, Bl. K., Sc. D, Et. 6, ap. 26 

Telefon(oane)  Mobil: 0723693654 

E-mail(uri) ovid_popa@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 27.08.1961 

Sex M 

Experienţa profesională  

Perioada 1985- 1989  

Funcţia sau postul ocupat Inginer  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

   şef de instalaţie  

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea Bioproteine Curtea de Arges  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Productie  

Perioada 1989-1989  

Funcţia sau postul ocupat inginer  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Executie proiecte de cercetare  

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetare Proiectare Ape Reziduale Bucuresti  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare  

Perioada 1989-2001  

Funcţia sau postul ocupat Cercetaror stiintific/cercetator stiintific principal I  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Executie/coordonare proiecte cercetare-dezvoltare in domeniul 
biotehnologiei  

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetari Chimico-Farmaceutice Bucuresti  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare-Dezvoltare  

Perioada   2001-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar 2001-2008/profesor universitar (2008-prezent), 
Prodecan (2008- 2012) , Director Departament Biotehnologii industrial 
2015-prezent 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
- Titular discipline: Proiectarea bioproceselor şi Modelarea bioproceselor  
- Executie/coordonare proiecte cercetare-dezvoltare in domeniul 
biotehnologiei;  
- Conducere lucrări de licenţă şi disertaţie;  
- Membru în Comisii de licenţă, disertaţie, admitere în facultate, ocupare a 
posturilor vacante.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti  



Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior şi cercetare  

  

Educaţie şi formare  

Perioada 1980-1985  

Calificarea / diploma obţinută Inginer chimist  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Chimie, Tehnologii chimice, ingineria proceselor  

Perioada Institutul Politehnic Bucuresti-Facultatea de Tehnologie Chimica  

Calificarea / diploma obţinută 1990-1999  

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Doctor biochimie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Biochimie, genetica microorganismelor, biotehnologie  

Perioada Universitatea Bucuresti-Facultatea de Biologie  

Calificarea / diploma obţinută 1995  

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Certificat absolvire Environmental Management in the Antibiotic Industry    

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Tratarea apelor reziduale din industria antibioticelor  

Perioada UNIDO  

Calificarea / diploma obţinută 2007  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Specializare postuniversitara, Monitorizarea şi implementarea directivei 
nitraţilor/ Certificat de absolvire   

Perioada USAMV, Bucureşti  

Calificarea / diploma obţinută 2006  

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Auditor de mediu – Certificat de absolvire   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011/ Comunicarea specifică activităţii de 
audit, Planificarea activităţii de audit, Întocmirea şi completarea 
documentelor de audit, Examinarea documentelor referitoare la sistemul de 
management al calităţii/mediului, Colectarea şi structurarea informaţiilor 
specifice activităţii de audit, Analiza şi aprecierea conformităţii şi 
eficacităţii sistemului de management, Întocmirea şi susţinerea raportului 
de audit, Conducerea auditului, Munca în echipa de audit.  

Perioada Floyd AD&C  

Calificarea / diploma obţinută 2006  

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Curs intensiv ,,Dreptul proprietăţii intelectuale /Certificat de absolvire  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Proprietate intelectuală, proprietate industrială  

Perioada Oficiul Zonal Universitar pentru Consultanta Agricolă în colaborare cu 
OSIM Bucureşti  

Calificarea / diploma obţinută 2004  




	cv ovidiu popa

