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Oct. 2006 - prezent
Şef de lucrări
Activităţi didactice ce constau în: susţinerea de prelegeri la disciplinele: Proiectarea
circuitelor electrice secundare, Partea electrică a centralelor, Proiectarea asistată de
calculator a reţelelor electrice, Staţii şi posturi de transformare; îndrumarea lucrărilor de
laborator la disciplinele: Centrale şi staţii electrice, Partea electrică a centralelor, Staţii şi posturi
de transformare, Circuite secundare electrice, Consumatori de energie electrică, coordonarea
proiectelor de an la disciplinele: Proiectarea circuitelor secundare, Proiectarea asistată de
calculator a reţelelor electrice, Partea electrică a centralelor, Staţii şi posturi de
transformare şi îndrumarea practicii studenţilor.
Universitatea POLITEHNICA Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică,
Bd. V. Pârvan nr. 2, 300223 Timişoara, ROMANIA
Educaţie
Febr. 2000 – oct. 2006
Asistent universitar
Activităţi didactice ce constau în: îndrumarea lucrărilor de laborator la disciplinele: Materiale
electrotehnice, Transportul şi distribuţia energiei electrice, Centrale şi staţii electrice, Partea
electrică a centralelor, Staţii şi posturi de transformare, Servicii proprii ale centralelor, Circuite
secundare electrice, Mari consumatori de energie electrică, Compatibilitate electromagnetică,
Automatizarea şi protecţia prin relee a sistemelor electroenergetice coordonarea proiectelor
de an la disciplinele: Partea electrică a centralelor, Staţii şi posturi de transformare şi
îndrumarea practicii studenţilor.
Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, Bd. V. Pârvan
nr. 2, Timişoara, ROMANIA
Educaţie
Oct. 1996 – febr 2000
Doctorand cu frecvenţă
Susţinerea examenelor şi a referatelor în stagiul de pregătire a tezei de doctorat , activităţi
didactice ce constau în conducerea lucrărilor de laborator la disciplinele: Tehnică
tensiunilor înalte, Reţele electrice industriale, Automatizarea şi protecţia prin relee a
sistemelor electroenergetice, Utilizarea energiei electrice şi mari consumatori de energie
Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, Bd. V. Pârvan
nr. 2, Timişoara, ROMANIA
Educaţie
Febr. 1996 – oct. 1996
Inginer
Proiectare
S.C. RODEX- ELECTRIC COMPANY SRL
Proiectare şi execuţia de reţele de medie şi joasă tensiune
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Oct. 1996 – oct. 2004
Diplomă de doctor în domeniul energetică
Titlul tezei de doctorat „ Contribuţii la studiul compensării serie a reţelelor de distribuţie”
Universitatea „POLITEHNICA”, Facultatea de Electrotehnică, Bd. V. Pârvan nr. 2,
Timişoara, ROMANIA
Oct. 1995 – iulie 1996
Diplomă de studii aprofundate
Restabilirea sistemelor electrice de putere, Stabilitatea tensiunii în sisteme
electroenergetice, etc.
Universitatea „POLITEHNICA”, Facultatea de Electrotehnică, Bd. V. Pârvan nr. 2,
Timişoara, ROMANIA
Oct. 1990 – iunie 1995
Inginer în domeniul energetic, specializarea electroenergetică
Electrotehnică, Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice, Maşini electrice,
Centrale electrice, Staţii şi posturi de transformare, Protecţii şi automatizării în sisteme
electroenergetice, Tehnica tensiunilor înalte, Echipamente electrice, Sisteme
electroenergetice, Limbaje de programare etc.
Universitatea „POLITEHNICA”, Facultatea de Electrotehnică, Bd. V. Pârvan nr. 2,
Timişoara, ROMANIA
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Română
Engleză, franceză
Spirit de echipă, capacitate de organizare şi comunicare
Membră în echipa de cercetare în cadrul a 17 de contracte de cercetare ştiinţifică şi asistenţă
tehnică.
17 de ani experienţă în domeniile staţiilor electrice, reţelelor electrice, protecţiilor şi
automatizărilor din sistemul electroenergetic şi energiilor regenerabile. Peste 26 lucrări
ştiinţifice publicate în reviste sau la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Cunoştinţe bune de programare în Turbo Pascal şi de utilizare a softurilor MathCad, ATP,
PowerWorld, Excel, Word, Corel, Visio, Autocad etc.

