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INFORMAŢII PERSONALE Pop Adrian Augustin  
 

  

  

  

 Augustin.pop@emd.utcluj.ro  

 

 

 

 

 

EXPERIENTA PROFESSIONALA 
  

 

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 

CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 

LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

 

Șef lucrări, poziția 23, disciplinele: Micromașini și actuatoare 

electrice; Mașini electrice II, Managementul proiectelor. 

2010-2011  

 

 

 

 

2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2016 

 

 

2017-2018 

 

 

2018-Prezent 

 

 

 

Asistent universitar 

Ecole Centrale de Lille, Franța. Laboratoire d'Electrotechnique et d'Electronique de Puissance de Lille 

Equipe Outils et Méthodes Numériques- Optimisation 

Responsabil laborator-  Conversia Electromecanică și Variația Vitezei-CEV, studenți din anul II  

“Conversion Electromécanique et Variation de Vitesse”. 

 

Asistent de cercetare   

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul Mașini și Acționări Electrice în colaborare cu Universitatea 

din Timișoara.  

Responsabil în proiectarea și optimizarea unui generator eolian cu flux axial și magneți permanenți în cadrul  

proiectului Sisteme hibride de conversie a energiei regenerabile de mica putere integrate intr-o micro 

 retea -MICROREN.  Parteneriate in domenii prioritare, PCCA Tip 2,  PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1519 

Proiectul a fost axat pe cercetarea, dezvoltarea si testarea unei microretele inteligente si flexibile 

(configurabile), bazata pe integrarea a trei resurse regenerabile de energie: vant, hidro si solar (fotovoltaic),  

adaptate conditiilor din Romania, in diverse regiuni ale tarii, lucrand independent sau conectat la  

reteaua de putere. Sarcinile au acoperit intreaga structura de conversie, incluzand poiectarea de turbine  

si noi tipuri de generatoare si convertoare electronice de putere, dispozitive de stocare si incarcare.  

Unele structuri configurabile (vant, micro-hidro si fotovoltaic,  incluzand si integrarea acestora intr-o microretea)  

au fost propuse ca si modele experimentale, fiind pregatite pentru a fi transferate spre productie industriala.  

Au fost propuse turbine de vant de turatie mica cu sistem integrat de protectie la supraturatie, si un sistem  

inteligent de management al energiei, care supervizeaza, controleaza si monitorizeaza functionarea microretelei. 

 

Asistent universitar perioadă determinată 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul Electroenergetică și Management 

Responsabil laborator: Echipamente Electrice, anul III și Protecții digitale în Energetică, Master, anul I. 

  
Asistent universitar perioadă determinată 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul Mașini și acționări electrice 

Laborator: Mașini Electrice II, anul III; Sisteme cu microprocesoare, anul III; Sisteme cu DSP și FPGA, Master, I 

 

Asistent universitar 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul Mașini și acționări electrice 

Laborator: Mașini Electrice II, anul III; Curs și seminar Micromașini și Acționări Electrice, Master, an I 
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2013-2019  Manager de proiect informatic la compania Nidec-Leroy Somer (divizia- motoare electrice) 

 Rol de conducere a activității  technice a două echipe de cercetare și testare motoare electrice și 

invertoare de putere a grupului Leroy Somer din Cluj-Napoca si Oradea. Responsabil- activitate de 

dezvoltare și cercetare de tip hardware și software în cadrul laboratoarelor de testare a grupului Leroy 

Somer. 

Responsabilități: 

- Persoană principală de contact pentru Unitatea de Afacere în legătură cu activitățiile de testare 

motoare și invertoare de putere din Cluj Napoca și Oradea cât și activitățile de dezvoltare hardware 

și software pentru echipamentelor de testare; 

- Administrator care furnizeaza mentenanța și dezvoltă platforma de testare; 

- Proiectează și execută noi facilități de testare motoare electrice; 

- Dezvoltă software-ul necesar dezvoltării produselor serie sau prototip; 

- Parte decizională în echipele de dezvoltare de tip NPD (new product development) ; 

-      Crearea și actualizarea documentației pentru orice dezvoltare sau modificare hardware & software 

executată de către membrii echipei; 

- Menținerea echipamentelor și a personalului laboratorului la exigențele de securitate în vigoare; 

- Gestiuneză clar și complet echipamentele laboratorului, achizitiile, transporturile și testele; 

- Monitorizează calitatea muncii și performanțele echipei;  

- Tratează neconformitățile conform documentației specifice; 

- Primește cereri de servicii/proiecte; Analizează specificațiile tehnice și contactează solicitantul 

pentru informații aditionale ori de cate ori este necesar, în limba franceză și / sau engleză; 

- Estimarea timpului necesar executiei; furnizarea estimărilor de livrare și administrarea priorităților; 

- Planificarea muncii care trebuie făcută și comunicată săptămânal managerilor din UK și Franța 

privind  situația executării serviciilor/proiectelor; 

- Susține, și la cerere conduce implementarea indicatorilor de performanța, procesul de definire a 

obiectivelor și procesul de evaluare a performanței;  

- Urmăreste activitatea și raportează prezența și gradul de ocupare; 

- Conduce recrutarea resursele necesare; 

- Menține și dezvoltă relațiile cu universitatea; 

- Responsabil școala de vară pe domeniul electric. 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

 

2009-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2010 

 

 

2004-2009 

 

 

Doctor în Inginerie Electrică. Teză în cotutelă internațională 

Teza de doctorat cu titlul : Contribuții la studiul mașinii cu flux axial și magneți permanenți și  

autocomutație electronică 

Contributions à l'étude des petites machines électriques à aimants permanents, à flux axial  

et à auto-commutation électronique  
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Str. C.Daicoviciu nr 15. Cluj-Napoca, Romania 

Ecole Centrale de Lille, Franța, Laboratoire d'Electrotechnique et d'Electronique  

de Puissance de Lille 

 

Diplomă de Studii Aprofundate, Inginerie Electrică  

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Str. C.Daicoviciu nr 15. Cluj-Napoca, Romania 
 

 

 

     Diplomă de Inginer, Inginerie Electrică  

      Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Str. C.Daicoviciu nr 15. Cluj-Napoca, Romania 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

Limba(i) maternă(e) Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Limba Franceză B2  B2  B2  B2  B2  

 B2  

Limba Engleză B2  B2  B2  B2  B2  

 B2  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe 

organizaţionale/manageriale  

Comunicare centrată pe student 

Curs organizat de către Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră UTCN și Holo- Psihologie 

pentru comunitate 

 

Consiliere 

Consilier de studii. Anul I, 1115 și anul II, 1125 

Secretar licență specializarea Electromecanică 

Consilier program combatere abandon școlar  

 

Leadership  

Responsabilitatea a două echipe de inginerie (Nidec-LS) 

Coordonare două echipe la competiția  Bosch Future Mobility Challenge 

 

Managementul proiectelor 

Activitate desfășurată la Nidec în cadrul proiectelor de dezvoltare a noilor produse de tip prototip 

 

  

Competenţe dobândite la locul de 

muncă  

Electrician autorizat grad IIA, IIB 

 

Inspector protecția muncii 

Autorizare obținută de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei  Sociale şi Persoanelor Vârstnice & 

Ministerul Educaţiei Naţionale   

Competenţe informatice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opera (Vector Fields), Flux, Jmag 

Metoda elementelor finite a fost utilizată intens atât în perioada studiilor doctorale cât și în mediul 

industrial unde l-am folosit la proiectarea mașinilor electrice  

 

LabView 

Mediu de programare pe care l-am folosit încă din anul 2013 în laboratorul de testare Leroy Somer  

 

Matlab & Matlab Simulink 

Utilizarea acestor programe a fost făcută în timpul tezei de doctorat și pe parcursul proiectelor de 

cercetare și în mediul didactic 

 

Programare microcontroller  

În cadrul materiilor Sisteme cu microprocesoare si Sisteme cu DSP si FPGA 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

 

 

 

Competenţe informatice  

diplome sau cursuri finalizate 

 

Cursuri / diplome sau certificări 

 

 

 

 

 

Permis de conducere  

 

Microsoft Office Excel 

Microsoft Office Excel VBA 

Microsoft Office Sharepoint 

 

Reward & Recognition Emerson 

Behavioral interviewing 

Project management 

Smart behaviours for managers and leaders 

Comunicare centrată pe student 

 

Categoria B 

Prezentări 

 

 

Premii 

 

▪ 2020- Profesor invitat la Institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire  

 Université de Nantes   

 

Emerson, Reward & Recognition program. Premiul de inovativitate în ceea ce privește 

optimizarea metodelor și echipamentelor de testare în cadrul laboratorului de cercetare și testare 

Leroy Somer. 


