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INFORMAŢII PERSONALE 

 
Nume prenume  Popa Emil 

   

Adresă  Sibiu, str. Constantin Noica, Nr.48 România 

E-mail  emil.popa@ulbsibiu.ro 
Naţionalitate  Română 
Data naşterii  4.03.1945 

   
 

EXPERIENTA 

PROFESIONALA 

  

• Perioada   1 octombrie 2007 - prezent 
• Numele si adresa 

angajatorului 

 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, 

Departamentul de Matematică şi Informatică; Sibiu, Str. Dr.I.Raţiu, nr.5-
7, 550012 

• Tipul activitatii   Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică universitară 

• Functia sau postul ocupat  Profesor universitar dr. 
• Principalele activitati si 

responsabilitati 
 

 Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul matematicii.  

Cursuri şi seminarii predate: Algebră liniară, Analiză matematică, Calcul 
operatorial finit, Analiză numerică, Structuri algebrice, Matematici 
speciale, Complemnte d analiză matematică, Modele matematice în 

ştiinţă, Modelare matematică în tehnică.  
Conducere de lucrări de licenţă, disertaţie, grad didactic I, grad didactic 

II, definitivat. 
   

• Perioada   1 octombrie 2002 –  30 septembrie 2007 

• Numele si adresa 
angajatorului 

 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de 
Matematică; Sibiu, Str. Dr.I.Raţiu, nr.5-7, 550012 

• Tipul activitatii   Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică universitară 

• Functia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar dr. 
• Principalele activitati si 

responsabilitati 

 

 Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul matematicii.  
Cursuri şi seminarii predate: Algebră liniară, Analiză matematică, Calcul 

operatorial finit, Analiză numerică, Structuri algebrice, Matematici 
speciale, Complemnte d analiză matematică, Modele matematice în 

ştiinţă, Modelare matematică în tehnică.  
Conducere de lucrări de licenţă, disertaţie, grad didactic I, grad didactic 
II, definitivat. 

   
• Perioada  1 octombrie 1990 –  30 septembrie 2002 

• Numele si adresa  Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică universitară; 



   

angajatorului   

• Tipul activitatii   Învăţământ universitar 
• Functia sau postul ocupat  Lector univ.(1990 – 1998 drd., 1998 – 2002 dr.) 

• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 

 Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul matematicii. 

   
• Perioada  1 septembrie 1988 – 30 septembrie 1990 

• Numele si adresa 
angajatorului 

 Liceul Gheorghe Lazăr din Sibiu  

 

• Tipul activitatii   Învăţământ preuniveristar 

• Functia sau postul ocupat  Cadru didactic, profesor de matematică  
• Principalele activitati si 

responsabilitati 
 

 Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul matematicii. 

 
 

• Perioada  1977 - 1982 

• Numele si adresa 
angajatorului 

 Facultatea de Mecanică din Sibiu 

• Tipul activitatii   Învăţământ universitar 
• Functia sau postul ocupat  Cadru didactic asociat (lector universitar) 

• Principalele activitati si 

responsabilitati 
 

 Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul matematicii. 

• Perioada  1975 - 1988 
• Numele si adresa 

angajatorului 
 Liceul Industrial Nr.4 Sibiu 

• Tipul activitatii   Învăţământ preuniversitar 
• Functia sau postul ocupat  Profesor matematică titular 

• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 

 Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul matematicii. 

• Perioada  1974 - 1975 
• Numele si adresa 

angajatorului 

 Liceul Octavian Goga din Sibiu 

• Tipul activitatii   Învăţământ preuniversitar 
• Functia sau postul ocupat  Profesor matematică detaşat (în interesul învăţământului)  

• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 

 Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul matematicii. 

• Perioada  1972 - 1974 
• Numele si adresa 

angajatorului 

 Şcoala generală din Şura Mare Sibiu 

• Tipul activitatii   Învăţământ preuniversitar 

• Functia sau postul ocupat  Director  
• Principalele activitati si 

responsabilitati 

 

 Activităţi de conducere şi învăţământ 

• Perioada  1971 - 1972 

• Numele si adresa 
angajatorului 

 Liceul din Ocna Sibiului 

• Tipul activitatii   Învăţământ preuniversitar 

• Functia sau postul ocupat  Profesor matematică 
• Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul matematicii. 



   

 

• Perioada  1969 - 1971 
• Numele si adresa 

angajatorului 

 Liceul din Agnita 

• Tipul activitatii   Învăţământ preuniversitar 
• Functia sau postul ocupat  Profesor matematică titular 

• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 

 Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul matematicii. 

   
 

 

EDUCATIE SI FORMARE 

 
 

 
 

• Perioada    1964 – 1969 

• Numele institutiei  Universitatea Bucureşti, Facultatea de matematică-mecanică 
• Domeniul studiat  Matematică 

• Tipul calificarii/Diploma 
obtinuta 

 Matematician, Diplomă de licenţă 1968 

• Nivelul de clasificare a 

formei de invatamant 

 Studii de licenţă 

   
 

• Perioada    1959 – 1963 
• Numele institutiei  Şcoala medie mixtă Nr.1 secţia reală din Caracal Regiunea Oltenia 

• Tipul calificarii/Diploma 
obtinuta 

 Diploma de bacalaureat 

• Nivelul de clasificare a 

formei de invatamant 

 Studii liceale 

 

APTITUDINI SI 

COMPETENTE 

PROFESIONALE 

 
LIMBA MATERNA  Română 

 
LIMBI STRAINE CUNOSCUTE 

 

  Lb. engleză 
• abilitatea de a citi   Bine 

• abilitatea de a scrie   Bine 
• abilitatea de a vorbi   Bine 

 

  Lb. franceză 
• abilitatea de a citi  Bine 

• abilitatea de a scrie  Bine 
• abilitatea de a vorbi  Bine 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

SOCIALE  
 Abilităţi de comunicare. Muncă în echipă. Asumare de responsabilităţi.  

Coordonator de cercuri ştiinţifice studenţeşti. Membru în comisii de 

organizare ale unor manifestări ştiinţifice studenţeşti. Membru în comisii 



   

de organizarea a conferinţelor de cercetare.  

 
APTITUDINI SI COMPETENTE 

ORGANIZATORICE 
 

 Competenţe manageriale. Abilitatea de a rezolva probleme.  

Îndrumarea în fiecare an univeristar de lucrări ce au fost prezentate la 
sesiuni de comunicări studenţeşti.  
Membru al Societatii de Stiinte Matematice din Romania.  

Membru al American Mathematical Society.  
Referent stiintific la Zentralblatt MATH (Germania).  

Referent stiintific la Mathematical Reviews (SUA).  
Membru al  Research Group in Mathematical Inequalities and 
Applications,Univ. Victoria, Melbourne.      

2002  –2010  Sef al Catedrei de Matematica I din   cadrul 
Departamentului de Matematica.  

2002  –2010  Membru al Consiliului Profesoral al  Facultatii de Stiinte.  
2006 – 2010  Expert ARACIS ( Agentia Romana pentru Asigurarea 

Calitatii in Invatamintul Superior) in domeniul Stiinte exacte si 

Stiinte ale naturii 
Membru Editorial-Board al revistei “General Mathematics”, ISSN 

1221–5023 (Revista de categoria “B+”), 1998-2010. 
Coeditor sef al revistei “Educatia Matematica”  
  ISSN 1583-9826. 

Membru Editorial Board al revistei ’’International Journal of Open 
Problems in Computer Science and Mathematics”,  

   ISSN 1998-6262. 
 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

TEHNICE 

 

 Competenţe în utilizarea programelor de calculator, MS OFFICE 
(WORD); INTERNET; MAPLE. 

 
ALTE  DATE   

Activitatea ştiinţifică include : teza de doctorat în domeniul 
Matematică, monografii de specialitate, cursuri pentru studenţi, volume 

în calitate de colaborator, articole publicate sau acceptate pentru 
publicare, lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţ ionale, 
lucrări prezentate la sesiuni de comunicări ştiinţifice.  

 
Citări în lucrări ştiinţifice – peste 55 citări identificate  

 
 

                               ANEXE    Lista de lucrări             

                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                 

 
 


