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INFORMAŢII
PERSONALE

Petre Lucian OGRUȚAN

Petre Lucian OGRUȚAN

petre.ogrutan@unitbv.ro

LOCUL DE MUNCA
POZIŢIA IOSUD UTBv

DOMENII DE COMPETENȚĂ
PROFESIONALĂ / ARII DE
INTERES ÎN CERCETARE

Universitatea Transilvania din Brașov
Conducător de doctorat – Domeniul Electronică, Telecomunicații și Tehnologii
Informaționale
Anul obținerii dreptului de conducere doctorat: 2016

Compatibilitate electromagnetică, interfațare, echipamente periferice, microcontrollere

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
1992-prezent

Şef de lucrări, Conferențiar, Profesor
Universitatea Transilvania din Braşov, Bd. Eroilor 29, 500036 Braşov, www.unitbv.ro
Activități de educație şi de cercetare

1983-1992

Inginer
Intreprinderea de Întreținere şi Reparare a Utilajului de Calcul și de Electronică Profesională
Bucureşti
Activități de depanare, cercetare și proiectare
Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare și proiectare

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

1994-1997

Doctorat
Universitatea Transilvania din Braşov
Pregătire postuniversitară prin doctorat , finalizată cu diploma de doctor în ştiințe tehnice,
specialitatea Măsurări electrice

1977-1983

Inginer
Universitatea Tehnică din Cluj, specializarea Electronică şi Telecomunicații
Pregătire universitară de lungă durată, specializarea Electronică şi Telecomunicații

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română
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Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleză

B1

B1

B2

B2

B1

Franceză

B1

B1

B2

B1

B1

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

- Seriozitate în abordarea problemelor: experiențele de lucru în colectivele proiectelor m-au
determinat la o atitudine apreciată de parteneri, caracterizată pein seriozitate, punctualitate,
capacitate de ajutor colegial.
-Spirit de echipă: angajare în activități didactice şi de cercetare derulate în echipă, atitudine
creativă în abordarea problemelor
- Abilități de mediere: atitudine pozitivă şi activă, aspecte de dialog intra- şi inter-cultural au fost
determinate de experiența ca membru al echipelor de lucru şi coodonator de proiecte

Competențe
organizaționale/manageriale

Proiectele conduse în perioada 2000-2018 la facultatea IESC şi la ICPE Bistrița au asigurat
competența necesară coordonării unor colective de specialişti în atingerea scopurilor profesionale ale
proiectului. Activitatea ca şi coordonator de specializare la Electronică Aplicată a completat
competența mea cu latura organizatorică în domeniul didactic. Capacitatea de organizare a grupurilor
mari de oameni a fost dovedită de organizarea conferinței SIITME 2008 la Predeal.

Competențe dobândite la locul de
muncă

Competențe în microcontrollere, interfațare şi compatibilitate electromagnetică precum şi în aspecte
didactice. Aptitudinile tehnice sunt dovedite în primul rând de brevetele de invenții, de activitățile în
cercetare şi în învățământ şi de lucrările publicate.

Competențe informatice

Alte competențe

Permis de conducere

Competențe în configurarea calculatoarelor PC, organizarea rețelelor de calculatoare, utilizarea
aplicațiilor Microsoft, sisteme de operare, programarea calculatoarelor (assembler), proiectare
asistată şi programare grafică (MathCAD, OrCAD)

Competențe didactice acumulate prin cursuri şi specializări postuniversitare şi dovedite prin publicații
şi monografii.
Permis de conducere categoria B
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii
Proiecte
Conferinţe
Distincţii
Afilieri
Indici Hirsch
Referinţe

Peste 100 lucrări publicate
3 proiecte obținute prin competiție ca director
Organizare conferință Siitme, participare la conferințe, recenzent la OPTIM, SIITME, etc.
Medalii la târguri internaționale de invenții
IEEE, Education Society, ACER (Asociația română de compatibilitate electromagnetică)
ISI indice 3, Scopus indice 3, Google indice 6
http://vega.unitbv.ro/~ogrutan/ pagina personală

ANEXE

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 5

Curriculum Vitae
ANEXA

Lista publicațiilor relevante – selecție
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