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Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 

Nume / Prenume MĂNESCU Leonardo-Geo 

Adresă 24,. Craiovița 
200185 Craiova 
ROMÂNIA 

Telefon 

Fax +40251586262

E-mail-uri leman78@hotmail.fr, leonardo.manescu@elth.ucv.ro

Naţionalitate română 

Data naşterii 30.09.1964 

Sex M 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Expert 3 Identificare și Dezvoltare Parteneriate 

Experienţa profesională 

Perioada mai - decembrie 2022 

Funcţia sau postul ocupat Manager proiect: “FrameD - Travelling Outdoor Photo Exhibition dedicated to the 25th Anniversary of 
the U.S.-Romania Strategic Partnership” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuie sarcini, gestionează echipa, responsabil pentru implementarea cu succes a activităților 
proiectului, supraveghează desfășurarea săptămânală a activității proiectului, participă loa sedințele și 
evenimentele proiectului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada  mai -decembrie 2021 

Funcţia sau postul ocupat Manager proiect: CNFIS-FDI-2021-0297 

Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuie sarcini, gestionează echipa, responsabil pentru implementarea cu succes a activităților 
proiectului, supraveghează desfășurarea săptămânală a activității proiectului, participă loa sedințele și 
evenimentele proiectului 

mailto:leman78@hotmail.fr
mailto:leonardo.manescu@elth.ucv.ro
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada decembrie 2021- iunie 2023 

Funcţia sau postul ocupat Expert identificare potențiali solicitanți eligibili: “HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte CD 
Internaţionale pentru regiunea Oltenia” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatea de Identificarea a potențialilor solicitanți din regiunea Oltenia, eligibili pentru programele 
europene de finanțare a activităților de C-D 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada   octombrie 2020 - octombrie 2020 

Funcţia sau postul ocupat Manager proiect: CNFIS-FDI-2020-0616 

Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuie sarcini, gestionează echipa, responsabil pentru implementarea cu succes a activităților 
proiectului, supraveghează desfășurarea săptămânală a activității proiectului, participă loa sedințele și 
evenimentele proiectului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada ianuarie 2020 - ianuarie 2020 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la activitățile de cercetare desfășurate în cadrul proiectului, studiere documente științifice și 
tehnice pentru realizarea la un înalt nivel a activităților de cercetare, elaborare de rapoarte științifice, 
articole, respectare graficului de activități de CDI, participarea la ședințele de lucru din cadrul 
proiectului, participarea la seminarii de instruire, conferințe, stagii de perfecționare; Contract 
nr.34C/34.06.2019 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada Februarie 2020  – … 

Funcţia sau postul ocupat Președinte al Senatului Universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii şi reprezentarea Senatului Universităţii din Craiova 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada septembrie 2018 - septembrie 2019 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la activitățile de cercetare desfășurate în cadrul proiectului, studiere documente științifice și 
tehnice pentru realizarea la un înalt nivel a activităților de cercetare, elaborare de rapoarte științifice, 
articole, respectare graficului de activități de CDI, participarea la ședințele de lucru din cadrul 
proiectului, participarea la seminarii de instruire, conferințe, stagii de perfecționare; Contract nr. 
I345/23.07.2018 CIECH SODA ROMÂNIA S.A.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada   ianuarie 2018 - noiembrie 2020 

Funcţia sau postul ocupat Mnager  Manager Proiect:„Antreprenoriat  Pentru O Viață Activă ”, Proiect co-finanțat din Programul Operațional 
Capital-  Capital Uman 2014-2020, ID POCU/82/3/7/10535 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuie sarcini, gestionează echipa, responsabil pentru implementarea cu succes a activităților 
proiectului, supraveghează desfășurarea săptămânală a activității proiectului, participă loa sedințele și 
evenimentele proiectului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada decembrie 2017 – decembrie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la activitățile de cercetare desfășurate în cadrul proiectului, studiere documente științifice și 
tehnice pentru realizarea la un înalt nivel a activităților de cercetare, elaborare de rapoarte științifice, 
articole, respectare graficului de activități de CDI, participarea la ședințele de lucru din cadrul 
proiectului, participarea la seminarii de instruire, conferințe, stagii de perfecționare; Contract nr. 
60.1.DJ.4717/01.11.2017 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada    iunie 2017 – decembrie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Manager proiect CNFIS-FDI-2017-0059 

Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuie sarcini, gestionează echipa, responsabil pentru implementarea cu succes a activităților 
proiectului, supraveghează desfășurarea săptămânală a activității proiectului, participă loa sedințele și 
evenimentele proiectului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada februarie 2017- ianuarie 2018 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la activitățile de cercetare desfășurate în cadrul proiectului, studiere documente științifice și 
tehnice pentru realizarea la un înalt nivel a activităților de cercetare, elaborare de rapoarte științifice, 
articole, respectare graficului de activități de CDI, participarea la ședințele de lucru din cadrul 
proiectului, participarea la seminarii de instruire, conferințe, stagii de perfecționare; Contract nr. 
4C/25.01.2017 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada februarie 2017- iulie 2017 

Funcţia sau postul ocupat CSI, Contract nr. 64/2014 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la activitățile de cercetare desfășurate în cadrul proiectului, studiere documente științifice și 
tehnice pentru realizarea la un înalt nivel a activităților de cercetare, elaborare de rapoarte științifice, 
articole, respectare graficului de activități de CDI, participarea la ședințele de lucru din cadrul 
proiectului, participarea la seminarii de instruire, conferințe, stagii de perfecționare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada februarie 2017- octombrie 2019 

Funcţia sau postul ocupat CSI, Contract nr. 84/08.09.2016 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la activitățile de cercetare desfășurate în cadrul proiectului, studiere documente științifice și 
tehnice pentru realizarea la un înalt nivel a activităților de cercetare, elaborare de rapoarte științifice, 
articole, respectare graficului de activități de CDI, participarea la ședințele de lucru din cadrul 
proiectului, participarea la seminarii de instruire, conferințe, stagii de perfecționare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada Martie 2017 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Președinte  

Activităţi şi responsabilităţi principale Management/Președinte CD și reprezentant legal 

Numele şi adresa angajatorului Asociația pentru Educație SV Oltenia (EDUCOL) 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Antreprenoriat, inclusiv social, acordare de burse, finanțarea proiectelor 

  

Perioada noiembrie 2016 - septembrie 2018 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la activitățile de cercetare desfășurate în cadrul proiectului, studiere documente științifice și 
tehnice pentru realizarea la un înalt nivel a activităților de cercetare, elaborare de rapoarte științifice, 
articole, respectare graficului de activități de CDI, participarea la ședințele de lucru din cadrul 
proiectului, participarea la seminarii de instruire, conferințe, stagii de perfecționare; Contract nr. 
70BG/01.10.2016 PN-III-P2.1-BG-2016-0269 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare științifică 

  

Perioada august 2016 – noiembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat CSI, Contract nr. 64/2014 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la activitățile de cercetare desfășurate în cadrul proiectului, studiere documente științifice și 
tehnice pentru realizarea la un înalt nivel a activităților de cercetare, elaborare de rapoarte științifice, 
articole, respectare graficului de activități de CDI, participarea la ședințele de lucru din cadrul 
proiectului, participarea la seminarii de instruire, conferințe, stagii de perfecționare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada Martie 2016 –  … 

Funcţia sau postul ocupat Director General INCESA (Infrastructura de Cercetare în Ştiinţe Aplicate) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management cercetare aplicativă 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare aplicativă 

  

Perioada  iulie 2015 - decembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert 2 activități tranziție de la școală la viața activă, POSDRU/189/2.1/G/155806 

Activităţi şi responsabilităţi principale Instruirea studenților stagiari în problematica organizării și funcționării unei instituții publice cu activități 
specifice dedicate domeniului afacerilor europene și relațiilor internaționale;  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare aplicativă 

  

Perioada  mai 2015 - noiembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert orientare în carieră și stagii de practică și studiu - expert  termen scurt 
POSDRU/160/2.1/S/139928 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consiliere educațională, vocațională și psihologică, dezvoltarea competențelor transversale, studii și 
analize de evoluție, organizarea de evenimente de carieră 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada noiembrie 2014 - martie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la activitățile de cercetare desfășurate în cadrul proiectului, studiere documente științifice și 
tehnice pentru realizarea la un înalt nivel a activităților de cercetare, elaborare de rapoarte științifice, 
articole, respectare graficului de activități de CDI, participarea la ședințele de lucru din cadrul 
proiectului, participarea la seminarii de instruire, conferințe, stagii de perfecționare; Contract nr. 
61C/30.04.2014 GENTLE ELECTRIC 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare științifică 

  

Perioada octombrie 2014 - noiembrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat CSI, Contract nr. 64/2014 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada iunie 2014 - octombrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la activitățile de cercetare desfășurate în cadrul proiectului, studiere documente științifice și 
tehnice pentru realizarea la un înalt nivel a activităților de cercetare, elaborare de rapoarte științifice, 
articole, respectare graficului de activități de CDI, participarea la ședințele de lucru din cadrul 
proiectului, participarea la seminarii de instruire, conferințe, stagii de perfecționare; Contract nr. 
61C/30.04.2014 GENTLE ELECTRIC 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare științifică 

  

Perioada septembrie 2014 - noiembrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert orientare în carieră și stagii de practică și studiu - expert  termen scurt 
POSDRU/160/2.1/S/139928 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consiliere educațională, vocațională și psihologică, dezvoltarea competențelor transversale, studii și 
analize de evoluție, organizarea de evenimente de carieră 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada Aprilie 2014 –… 

Funcţia sau postul ocupat Președinte până in Martie 2017 și Vicepreședinte de atunci până ȋn prezent         

Activităţi şi responsabilităţi principale Management/Președinte CD 

Numele şi adresa angajatorului Asociația de cercetare ENEXT 
Str. Craiovița, nr. 24, 200185 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, dezvoltare resurse umane 

  

Perioada Noiembrie 2013 – Februarie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Preşedintele Senalului Universităţii din Craiova 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii şi reprezentarea Senatului Universităţii din Craiova 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

 
 

Perioada   octombrie 2013 - noiembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt pentru susținerea cursurilor POSDRU/86/1.2/S/56872 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consiliere educațională, vocațională și psihologică, dezvoltarea competențelor transversale studii și 
analize de evoluție 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

 
 

Perioada aprilie 2013 - iunie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt pentru susținerea cursurilor POSDRU/86/1.2/S/56872 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consiliere educațională, vocațională și psihologică, dezvoltarea competențelor transversale studii și 
analize de evoluție 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

 
 

Perioada Martie 2012 – Martie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Director departament Managementul calităţii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei în Universitatea din Craiova 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluarea si asigurarea calităţii 

  

Perioada mai 2012 - octombrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt pentru mediul de afaceri POSDRU/86/1.2/S/56872 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consiliere educațională, vocațională și psihologică, dezvoltarea competențelor transversale studii și 
analize de evoluție 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 

  

Perioada februarie 2012 - aprilie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt pentru mediul de afaceri POSDRU/86/1.2/S/56872 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consiliere educațională, vocațională și psihologică, dezvoltarea competențelor transversale studii și 
analize de evoluție 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 

  

Perioada octombrie 2011 - ianuarie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt pentru mediul de afaceri POSDRU/86/1.2/S/56872 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consiliere educațională, vocațională și psihologică, dezvoltarea competențelor transversale studii și 
analize de evoluție 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 

  

Perioada Iunie 2012 - ... 

Funcţia sau postul ocupat Director Centru Interuniversitar Pilot de Comunicare și Valorificare a Proprietății Intelectuale Craiova – 
CTT INCESA 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management centru 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transfer tehnologic, inovare, asistență și consultanță 

  

Perioada Septembrie 2010  - decembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Membru echipa de implementare proiect INCESA 
Responsabil Centru de Cercetare în Domeniul Ingineriei Electrice 
Infrastructura de Cercetare în Științe Aplicate – INCESA 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate de cercetare. Management proiecte de cercetare.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare științifică 

  

Perioada Septembrie 2007  - … 

Funcţia sau postul ocupat Profesor (09.2007 - …), Conferenţiar (02.2000 – 09.2007), Șef lucrări (03.1995 – 02.2000), Asistent 
(02.1993 – 03.1995), Preparator (10.1990 – 02.1993) 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare, proiect, seminar, laborator 
Coordonare lucrări de licență (Bologna) și de disertație (master/studii aprofundate).  
Cercetare științifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova / Facultatea de Inginerie Electrică  
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ / Formare profesională și cercetare științifică 
 

 
 

Perioada Septembrie 1998 – Iulie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat  (09.2004 – 07.2007), Conferenţiar asociat (09.1998 – 09.2004)- 1 semestru / an 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular disciplină (2), activități de predare, seminar, laborator 
Stagii proiecte de finalizare  studii 

Numele şi adresa angajatorului Université Joseph Fourier – IUT 1 
Domaine universitaire - 151, rue de la Papeterie, BP 67 
38402 SAINT-MARTIN-D'HÈRES CEDEX - France 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

  
 

Perioada septembrie 1998 – Iulie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic şi de cercetare (Enseignant - chercheur) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare. Management proiecte cercetare 

Numele şi adresa angajatorului 01.2007 – 07/2007 
Grenoble Génie Électrique Laboratoire-G2ELab 

09.1998 – 12.2006 
Laboratoire de Génie Électrique de Grenoble–LEG 

961 rue de la Houille Blanche - BP 46 
38402 SAINT MARTIN D'HERES CEDEX - France 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare științifică 

  
 

Perioada Ianuarie 2004 – Iulie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic şi de cercetare (Enseignant - chercheur) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare. Management proiecte cercetare 

Numele şi adresa angajatorului GIE-IDEA (Groupement d'Intérêt Economique EDF – Schneider Electrique – INP Grenoble) 

 961 rue de la Houille Blanche, 38402 SAINT MARTIN D'HERES CEDEX - France 

  
 

Perioada Ianuarie 1995 - Septembrie 1998 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător – doctorand, 4…6 luni / an 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare individuală 

Numele şi adresa angajatorului Laboratoire de Génie Électrique de Grenoble – LEG 
Domaine Universitaire BP46, 38402 SAINT-MARTIN-D'HÈRES CEDEX - France 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare științifică 

Perioada Martie 1990 – Noiembrie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Șef de Compartiment 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management compartiment auto-vehicule/utilaje (gestiune parc, programare reparații, planificare 
activități, etc) 

Numele şi adresa angajatorului COREMI S.A. (fost T.A.G.G. Ind Craiova) 
4, Vasile Conta, Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management utilaje construcții și vehicule auto 
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Perioada Octombrie 1989 – Martie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Reparații electrice, proiectare instalații electrice, racordare instalații electrice provizorii și mobile 

Numele şi adresa angajatorului T.A.G.G. Ind Craiova 
4, Vasile Conta, Craiova / ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Inginerie electrică și energetică 
  

 
 

Educaţie şi formare  
  

Perioada Septembrie 1995 – Aprilie 1998 

Calificarea / diploma obţinută Docteur en Génie Électrique 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Rețele electrice, regim nesinusoidal /cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institut National Polytechnique de Grenoble 
46 avenue Félix Viallet 
38031 Grenoble Cedex 1 – France 

 Laboratoire de Génie Électrique de Grenoble – LEG 
Domaine Universitaire BP46 
38402 SAINT-MARTIN-D'HÈRES CEDEX - France 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

doctorat 

  

Perioada Martie 1993 – Aprilie 1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe tehnice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Poluare armonică, regim deformant /cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 
13, A.I. Cuza, 200585 Craiova / ROMÂNIA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

doctorat 

  

Perioada Octombrie 1984 – Iunie 1989  

Calificarea / diploma obţinută Inginer - profil electric, specializarea electromecanică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele electrotehnicii, Mașini electrice, Acționări electrice, Utilizări ale energiei, Măsurări 
electrice,Teoria sistemelor, Programarea Calculatoarelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Electrotehnică 
107, Decebal, 200440 Craiova / ROMÂNIA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

licență (BAC + 5) 

  

Perioada Septembrie 1979 – Iunie 1983 

Calificarea / diploma obţinută bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematica - fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Frații Buzești 
Str. Stirbei Voda, 5, 200352 Craiova / România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

BAC 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Limba engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de cooperare dobândit și rodat în mulți ani de activitate de educație în colective diverse și 
echipe de cercetare stabile sau flexibile. 
Spirit multicultural rezultat din colaborarea cu personalități, colegii și studenți de culturi și naționalități 
diferite (francezi, englezi, germani, italieni, spanioli, portughezi, americani, chinezi, iranieni, 
magrebieni, etc), care mi-au oferit experiențe unice. 
Abilități de comunicare interpersonală cu interlocutori foarte diferiți și cu public variat, în cadrul 
colaborărilor în cercetare și prezentărilor profesionale  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea și managementul unui spectru larg de activități, de educaţie şi cercetare, acoperind: 
stabilirea obiectivelor generale și de etapă, programarea activităților, alocarea resurselor materiale și 
umane, coordonare echipă, monitorizare și raportare. 
Management de proiect dobândit la LEG, G2ELab, GIE-IDEA  (2004-2007). 
Organizare și coordonare activități în sfera serviciilor: asigurare tehnico-materială, planificare reparații, 
planificare și monitorizare activități și evaluare rezultate,   

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Evaluarea calității în învățământ și cercetare (expert evaluator ARACIS – energetică) 
Elaborare și implementare proiecte de cercetare și investiții 
Elaborare studii în electroenergetică 
Proiectare instalații electrice 
Modelare și simulare numerică 
Marketing produse de cercetare – prezentări nivel expert 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Sisteme de operare: Windows (mediu) 
Limbaje de programare: C, C++, Basic, Fortran 
Programare în medii de programare dedicate: Matlab  
Utilizare software profesional: PowerWorld, Eurostag, EMTP, PSCAD, Neplan 
Programare – elaborare software personalizat în domeniul sistemelor electroenergetice 
Utilizare programe software: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) - experimentat, Corel - 
experimentat 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Design logotipuri – experiență informală 
  

Alte competenţe şi aptitudini Diagnoză, detailing auto - hobby 
  

Permis de conducere B+ (francez 2004) / B (român 1984) 
  

Informaţii suplimentare membru IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, din 2007) şi membru în Comitetul 
Director IEEE România (Responsabil Dezvoltare Regiunea SV, din 2015) 
membru WEC (World Energy Council, 2012) 
evaluator ARACIS - ştiinţe inginereşti / energetică (din 2011) 
membru al Comisiei de Energetică a Academiei Române (din 2017) 
membru Consiliul Național de Statistică și Prognoză in Învățământul Superior (din 2019) 

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

