
 

CURRICULUM VITAE 

 

Naţionalitatea română 

 

Data şi locul naşterii dec 1967, Suceava, România 

Starea civilă căsătorit 

 

STUDII PREUNIVERSITARE 

• Perioada 1982 – 1986 

• Instituţia de învăţământ Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava 

• Profilul Mecanic în industria chimică 

• Diploma obţinuţă la absolvire Diplomă de bacalaureat 

 

STUDII UNIVERSITARE 

• Perioada 1989 – 1994 

• Instituţia de învăţământ Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi – Facultatea de Electrotehnică 

• Specializarea Inginerie electrică, Instrumentaţie 

• Titlul obţinut la absolvire Diplomă de licenţă 

 

STUDII POSTUNIVERSITARE 

• Perioada 1994 – 1995 

• Instituţia de învăţământ Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi – Facultatea de Electrotehnică 

• Specializarea Electrotehnică de putere 

• Titlul obţinut la absolvire Studii aprofundate in electrotehnică generală 

 

MASTERAT 

• Perioada 2004 – 2006 

• Instituţia de învăţământ Universitatea Stefan cel Mare Suceava – Facultatea de Inginerie Electrică 

• Domeniul Stiinţa calculatoarelor 

• Denumire program de studiu Master în informatică 

 

DOCTORAT 

• Instituţia de învăţământ  Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi – Facultatea de Electrotehnică 

• Domeniul de doctorat Instrumentaţie de măsură şi metrologie 

• Titlul tezei de doctorat Contribuţii la îmbunătăţirea performantelor metrologice ale senzorilor de 
temperatură 

• Anul susţinerii tezei 2003 

• Titlul obţinut la absolvire dr. ing. în inginerie electrică 

 

ALTE STUDII / STAGII DE PREGĂTIRE 

• Perioada 1994 

• Instituţia  Institutul Naţional de Metrologie 

• Denumirea programului  Metrologie 

• Calificarea obţinută Metrolog autorizat 
 

• Perioada 1996 

• Instituţia  Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi – Facultatea de Electrotehnică 
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• Denumirea programului de studii definitivat în învăţământ 

• Calificarea obţinută Grad Definitivat 
 

• Perioada 2003 

• Instituţia  Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară 

• Denumirea programului de studii Consilierea şi instruirea copiilor supradotaţi 

• Calificarea obţinută formator 
 

• Perioada 2009 

• Instituţia  Steppen Stone Solution organizat de Guvernul României 

• Denumirea programului de studii managementul voluntarilor 

• Calificarea obţinută animator 
 

• Perioada 2011 

• Instituţia  Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei 

• Denumirea programului de studii Curs de perfecţionare 

• Calificarea obţinută Formator naţional 
 

• Perioada 2012 

• Instituţia  Universitatea Politehnica din Bucureşti 

• Denumirea programului de studii Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor 
din învăţământul superior 

• Calificarea obţinută Didactician în învăţământul superior 
 

• Perioada 2013 

• Instituţia  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 

• Denumirea programului de studii Managementul calităţii în învăţământul superior 

• Calificarea obţinută Specialist în managementul calităţii 
 

• Perioada 2013 

• Instituţia  S.C. SIVECO Romania 

• Denumirea programului de studii Utilizarea platformei eLearning AeL si a portalului ePortal 
 

• Perioada 2013 

• Instituţia  Ministerul Educaţiei Naţionale 

• Denumirea programului de studii Curs postuniversitar 

• Calificarea obţinută Manager îmbunătăţire procese 
 

• Perioada 2015 

• Instituţia  Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

• Denumirea programului de studii UNIVERSITARIA – școală de cercetare științifică avansată 

• Calificarea obţinută Manager activităţi cercetare 
 

• Perioada 2016, 2017, 2018 

• Instituţia  Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) 

• Denumirea programului de studii Standarde și linii directoare europene pentru asigurarea calității în învățământul 
superior, Asigurarea internă și externă a calității, Asigurarea calității agenților, 
Evaluarea externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat, 
EUR-ACE Sistem de certificare pentru programele de studii în domeniul 
ştiinţelor inginereşti în vederea recunoaşterii internaţionale, Metodologia de 
evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă a ARACIS, Stadiul implementării strategiei 2020 pentru 
învăţământul terţiar, date statistice, Diagnoza domeniilor şi a programelor de 
masterat în date statistice 

• Calificarea obţinută Evaluator standarde calitate în învățământul superior 
 

• Perioada 2018 

• Instituţia  Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava 

• Denumirea programului de studii Standarde și linii directoare europene pentru asigurarea calității în învățământul 
Formarea continuă – sprijin în dezvoltarea profesională a personalului didactic 

• Calificarea obţinută Formator personal din învățământul preuniversitar 



 

 

POSTDOCTORAT:  
Perioada: 01.10.2011 - 28.02.2013, domeniu de cercetare postdoctorat: Inginerie electrică, Tema: „Cercetări privind modele 

de motoare ultrasonice”, Conducator: prof.univ.dr.ing. Dorel CERNOMAZU, derulat in programul: Fondul Social European, 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013, „Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post-doctorală în inginerie şi ştiinţe aplicate” – PRiDE, Contract 
nr.POSDRU/89/1.5/S/57083 

 

ABILITARE:  
atestatul de abilitare și calitatea de conducător de doctorat în domeniul de studii universitare Inginerie Electrică prin Ordinul 

de Ministru nr. 4718 din 11.08.2015. 

 
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ 

• Perioada 1994 – 1999 

• Locul de muncă Palatul Copiilor Suceava 

• Domeniul de activitate Educatie  

• Funcţia  Coordonator cercuri stiinţifico – tehnice judeţene 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi activităţi didactice în domeniul electrotehnicii, electronicii şi multimedia 

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

• Perioada 1994 – 1998, 1998 – 2000, 2000 – 2005, 2005 – 2016, 2016 – prezent    

• Locul de muncă Universitatea Stefan cel Mare Suceava – Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 

• Gradul didactic Preparator, asistent universitar, şef lucrări, conferenţiar universitar, profesor universitar, 

• Principalele 
activităţi şi 
responsabilităţi 

• cursuri susţinute: Măsurări electrice şi electronice, Senzori şi traductoare, 
Traductoare, interfeţe şi achiziţii de date, Metrologie, 
Instrumentaţie virtuală, Circuite numerice şi microprocesoare, 
Calcul numeric, Bazele informaticii şi utilizarea calculatoarelor, 
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare, Sisteme 
de monitorizare, transmisii şi procesare de date (master), 
Metodica cercetării științifice (master, doctorat), Etică și integritate 
academică (doctorat), Echipamente de achiziții si monitorizare 
(doctorat) 

• Seminarii, proiect şi 
laboratoare: 

Măsurări electrice şi electronice, Senzori şi traductoare, Calcul 
numeric, Traductoare, interfeţe şi achiziţii de date, Instrumentaţie 
virtuală, Circuite numerice şi microprocesoare, Sisteme de 
monitorizare, transmisii şi procesare de date, Metodica cercetării, 
Bazele informaticii şi utilizarea calculatoarelor, Programarea 
calculatoarelor şi limbaje de programare, Tehnici CAD în inginerie 

• Lucrări licenţă, teze de 
doctorat, lucrări îndrumate 
pentru obţinerea gradului 
didactic I (şi altele) 

Peste 96 de lucrări de licenţă, 36 lucrări de disertaţie ale 
absolvenţilor români, 5 lucrări de disertaţie a unor studenţi străini 
(Belgia), 3 teze de doctorat finalizate, 1 lucrare de gradul I, 
indrumarea de lucrări ale unor elevi din preuniversitar în vederea 
participării la competiţii naţionale şi internaţionale (15 premii 
obţinute de aceştia). 

 

ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 
2020 – prezent - decan al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din Universitatea Ștefan cel Mare fin 

Suceava 
2012 – 2020 - prodecan al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din Universitatea Ștefan cel Mare fin 

Suceava 
2020 – prezent - coordonator proram de studii Echipamente și sisteme medicale 
2000 – 2020 – coordonator proram de studii Inginerie economica în domeniul electric, electronic și energetic 

 
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 

 
LUCRĂRI ŞTIINTIFICE: 

Volume publicate în edituri internaţionale universitare – 4 
Volume publicate în edituri naţionale şi universitare – 15 
Lucrări indexate ISI - 42 
Articole publicate în reviste şi periodice de specialitate din străinătate – 19 
Articole publicate în reviste şi periodice de specialitate din ţară, analele sau buletinele ştiinţifice ale universităţilor – 87  



 

Articole publicate în reviste şi periodice tehnice şi de popularizare a ştiinţei – 25 
Articole publicate în volumele manifestărilor ştiinţifice internaţionale – 40 
Lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice din străinătate – 9 
Articole publicate în volumele manifestărilor ştiinţifice naţionale cu referenţi şi comitet program – 10 
Lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate în ţară  – 59 
Lucrări documentare de sinteză - 9 
Lucrări elaborate în cadrul programelor Ministerului Educaţiei Naţionale - 3 
Lucrări metodice şi ştiinţifice cu caracter didactic prezentate în cadrul activităţilor de perfecţionare organizate de 

Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava - 6 
 
CONTRACTE DE CERCETARE: 

Membru în colective de cercetare ale unor granturi câştigate prin competiţie – 26 
Membru în colective de implementare ale unor granturi câştigate prin competiţie – 4 
Membru în colectivele de cercetare ale unor contracte de cercetare – 134Produse, tehnologii, studii, servicii rezultate din 

activităţi de cercetare comandate de beneficiar pe bază de contract - 5 
 
BREVETE DE INVENȚIE: 

Brevete de invenție internaționale - 2 
Brevete de invenţie - 40 
Cereri de brevete de invenţie – 50 

 
Alte lucrări publicate 

Lucrări în periodice din ţară – 3 
Colaborator la editarea altor volume – 1 
Membru în colectivul de realizare a unor lucrări multimedia de amploare – 10 
Prezentări în cadrul unor manifestări ştiinţifice şi tehnice organizate de instituţii sau organizaţii profesionale - 1 
 

APARTENENŢA LA ORGANIZAŢII ŞI ASOCIAŢII PROFESIONALE 
1. Membru al European Nuclear Society (ENS) şi al Asociaţiei române “Energia Nucleară” în perioada 1995 - 2000; 
2. Membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR) din anul 1996; 
3. Membru al The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) New York – USA din 1998 şi al World 

Society of Instrumentation and Measurement Associations; 
4. Membru al Societăţii Pentru Optimizarea Consumurilor Energetice din România SOCER în perioada 1999 - 2003; 
5. Membru al Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică (SRAIT) din 2000, membru fondator al filialei 

Suceava, secretar al filialei Suceava a societăţii;  
6. Membru al Asociaţiei Inventatorilor din România din anul 2000; 
7. Membru al Societăţii Ştiinţifice Cygnus – centru UNESCO, coordonatorul Departamntului de cercetare şi popularizare a 

ştiinţei din anul 2001; 
8. Membru al Societăţii de Instalaţii Electrice şi Automatizări din România din anul 2002;  
9. Membru al World Scientific and Engineering Academy and Society din anul 2008; 
10. Membru al Societăţii Române de Filosofie, Inginerie şi Tehnoetică, membru fondator şi vicepreşedinte din anul 2009; 
11. Secretar general al FRACCU (Federația Română a Centrelor UNESCO) din 2009; 
12. Membru de onoare al Asociaţiei Române a Electricienilor din anul 2010;  
13. Membru al Society for Science and the Public (SSP) USA – ONG care organizează competiţia ISEF, din 2009 
14. Membru al Coaliţiei Române pentru Educaţie în Inginerie (CREDING) din anul 2013 

 
SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE 
1. în perioada decembrie 1997 – aprilie 1998 am efectuat un stagiu la Instituto Superior de Engenharia  din Porto – 

Portugalia, concretizat prin realizarea unei lucrări ştiinţifice în colaborare cu profesorul Jose Carlos Oliveira cu 
denumirea “Developing a Support Pakage for Assimetric Multiprocessing in a Double Pentium Board”. 

2. 2011,  25 – 30 aprilie, efectuarea unei misiuni de predare (STA) la Katholieke Hogeschool Sint Lieven (BGent16) Gent 
Belgia, în cadrul Energetical Engineering Department, în cadrul contractului instituţional LLP/Erasmus 2010 – 2011, 
finalizat cu 5 ore de predare curs Instrumentaţie de măsură si tutoriat studenţi, la Specializarea Inginerie Industrială, 
licenţă, an terminal; 

3. 2011, 01.09 – 01.12 stagiu de cercetare in cadrul proiectului post-doctoral „Progres şi dezvoltare prin cercetare şi 
inovare post-doctorală în inginerie şi ştiinţe aplicate – PriDE” in cadrul Aristotle University of Tessaloniky – Grecia, 
colaborator as. prof. dr. eng. Vasilis Chatziathanasoiu; 

4. 2012,  30 aprilie – 5 mai, efectuarea unei misiuni de predare (STA) la Gazi Univeristy of Ankara Turcia, în cadrul Faculty 
of Engineering, contract instituţional LLP/Erasmus 2011 – 2012, finalizat cu 5 ore de predare curs Instrumentaţie de 
măsură si tutoriat studenţi, la Specializarea Inginerie Industrială, licenţă, an terminal; 

5. 2012, 13 – 19 mai, efectuarea unui stagiu de educaţie continuă cu tema „Learning and Mind Symposia” în cadrul Intel 
ISEF, organizat în Pittsburgh, Pensylvania, SUA, organizat de Society for Science and the Public şi Portland State 
University şi obţinere a 10 CEU (continuing education unit); 



 

6. 2012, 29.10, Masă rotundă în cadrul Universităţii din Mumbai, India, Facultatea de Filosofie, cu prezentare pe tema 
„Inovation and Wisdom” 

7. 2013, 29 aprilie – 04 mai, efectuarea unei misiuni de training la Katholieke Hogeschool Sint Lieven (BGent16) Gent 
Belgia, Department of Energy, în cadrul contractului instituţional LLP/Erasmus 58/31.05.2012; 

8. 2014, 28.04 – 02.05, efectuarea unei misiuni de training la Technological Education Institution (TEI) of Chalkida, Grecia, 
cod Erasmus G PSAHN-E01; 

9. 2015, 13 – 17 aprilie, efectuarea unei misiuni de training la Losip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia, cod 
Erasmus HR-31000Osijek;  

10. 2016, 16.05 – 21.05, efectuarea unei misiuni de training la Instituto Politecnico de Braganca, Portugalia, cod Erasmus P 
BRAGANC01; 

11. 2017, 24 – 29.04, efectuarea unei misiuni de predare la Aristotle University of Tessaloniky – Grecia, in program 
ERASMUS 

 

LIMBI STRĂINE 

Limba 
engleză 

• Citire Nivel: bine 

• Scriere Nivel: satisfăcător 

• Conversaţie Nivel: bine 

Limba 
franceză 

• Citire Nivel: bine 

• Scriere Nivel: satisfăcător 

• Conversaţie Nivel: satisfăcător 

 


