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INFORMAŢII PERSONALE OPREA Ovidiu Cristian  
 

  

 Str. Gh Polizu 1-7, sector 1, Bucureşti 

 0214023986     .       

ovidiu73@yahoo.com; 
ovidiu.oprea@upb.ro 

Sexul M| Data naşterii 1973 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

 
 

1996-prezent  Preparator, asistent, sef lucrari, conferentiar, profesor (2013) 
Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor; Universitatea Politehnica din Bucuresti 
Str. Gh. Polizu 1-7, Bucuresti,  www.upb.ro; https://crescdi.pub.ro/#/profile/1098;  

▪ Activitati didactice si de cercetare   

Tipul sau sectorul de activitate  Invatamant superior   

2010-2013 

 

 

1997-2006 

 

1996-1997 

 

1991-1996 

Bursa postdoctorala in cadrul programului Nanomat  ID 54785 -  
Universitatea Politehnica din Bucuresti   
Competente in domeniul sintezei si caracterizarii nanomaterialelor cu aplicatii medicale. 
Studii doctorale -Universitatea Politehnica din Bucuresti 
Competente în sinteza şi caracterizarea combinaţiilor complexe cu activitate biologică. 
Studii aprofundate - Universitatea Politehnica din Bucuresti 
 
Studii de licenta - Universitatea din Bucuresti 

Limba(i) maternă(e) Romana 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C2  C2  C2  C2  C2  

  

Franceza B1  A2  B1  A2  A2  

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  Abilitatea de a comunica foarte usor, adaptabilitate la nivelul interlocutorului, comunicare prin 
exemplificare. Abilitati native si dobandite prin prisma  activitatii profesionale. 

mailto:ovidiu73@yahoo.com
http://www.upb.ro/
https://crescdi.pub.ro/#/profile/1098
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Capacitate de lucru în echipă, fapt dovedit de participarea la realizarea a mai mult de 30 de 
contracte de cercetare. Bună capacitate de comunicare dobândită în baza activităţii profesionale. 
Adaptabilitate la medii diverse de lucru, dovedită în cadrul burselor şi stagiilor de pregătire din 
Anglia, Grecia şi Germania. Spirit organizatoric şi o bună experienţă a managementului de proiect. 
Am condus până în prezent patru proiecte de cercetare multianuale în calitate de director de proiect. 
Responsabil de colectiv în cadrul Departamentului de Chimie Anorganică, Chimie Fizică şi 
Electrochimie. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Expertiza in domeniile: Analiză termică simultană TG-DSC, Spectrometrie FTIR, UV-Vis şi 
Fluorescenţă. 

Competenţe informatice  Foarte buna stapanire a programelor uzuale (ex. MS Office, Origin) precum şi a celor de specialitate 
(ex. HyperChem, Spartan, ChemWindow, ChemOffice). 
Capacitate de programare în Visual Basic şi realizare de laboratoare virtuale (Crocodile Chemistry, 
Yenka etc). 
Bună cunoastere a arhitecturii calculatorului cu abilitatea de a realiza operatiile de asamblare sau 
depanare a unui calculator, atat hardware cât şi software. Am predat cursuri de utilizarea a 
calculatorului începand din anul 1998. 
 

Alte competenţe  Curs instruire in domeniul analizei termice complexe TG/DSC-GCMS-FTIR – Netzsch noiembrie 
2015. 

Permis de conducere  B 

Publicaţii 

 

Proiecte 

Conferinţe 

 

Distincţii 

Afilieri 

 

Peste 130 de articole în reviste cotate ISI, 1 brevete de invenţie şi 5 aplicaţii premiate în cadrul mai 
multor manifestări din ţară sau străinătate. 
 
5 proiecte multianuale conduse în calitate de director/responsabil. Membru în echipa de cercetare în 
peste 50 de proiecte de cercetare ştiinţifică. 
Peste 30 de prezentări în cadrul unor conferinţe ştiinţifice internaţionale 
 
43 de premii primite din partea UEFISCDI pentru rezultatele stiintifice, 35 de premii si distinctii 
obtinute pentru brevetele de inventie. 
Membru in Societatea de Chimie din Romania 


