
  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Nicolae MUNTEAN 

Adresă str. Iuliu Maniu 2/B/17, 300188 Timişoara, ROMANIA 

Telefon +40-744-636064   

Fax +40-256-403450 

E-mail(uri) nicolae.muntean@et.upt.ro; nicolae.muntean@ieee.org  
  

NaŃionalitate(-tăŃi) Româna 
  

Data naşterii Mai, 20, 1956 
  

Sex Masculin 
  

  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada Mai 1990 – prezent 

FuncŃia sau postul ocupat Asistent, şef de lucrări, conferenŃiar, profesor universitar din 2008 şi conducător de doctorat din anul 
2009. 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale ActivităŃi didactice în domeniul electronicii de putere, acŃionărilor electrice şi al automatizărilor 
industriale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „POLITEHNICA” Timişoara, Bd. V. Pârvan nr. 2, 300223 Timişoara, ROMANIA 
Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Departamentul de Inginerie Electrică 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate EducaŃie 

  

Perioada Martie 2008 – mai 2012 

FuncŃia sau postul ocupat Prodecan al FacultăŃii de Electrotehnică şi Electroenergetică 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Administrative, de organizare a procesului didactic 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „POLITEHNICA” Timişoara Bd. V. Pârvan nr. 2, 300223 Timişoara, ROMANIA 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate EducaŃie 

  

Perioada 2000 –2008 

FuncŃia sau postul ocupat Secretar ştiinŃific al FacultăŃii de Electrotehnică şi Electroenergetică 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Organizare/gestionare activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „POLITEHNICA” Timişoara Bd. V. Pârvan nr. 2, 300223 Timişoara, ROMANIA 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate EducaŃie 

  

Perioada 1994-2002 

FuncŃia sau postul ocupat Manager 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Coordonare activităŃi de consulatanŃă, proiectare şi producŃie în domeniile acŃionărilor electrice cu 
electronică de putere şi al automatizărilor industriale 

Numele şi adresa angajatorului BEESPEED AUTOMATIZARI S. R. L. Timişoara, România 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate ConsultanŃă, proiectare, producŃie 

  

Perioada Dec. 1988-Mai 1990 

FuncŃia sau postul ocupat Inginer cercetător 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale ActivităŃi de cercetare în domeniul acŃionărilor electrice cu electronică de putere 



Numele şi adresa angajatorului Institutul de cercetare ICMET Craiova, ROMANIA 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Cecetare 

  

Perioada Apr. 1982-Dec. 1988 

FuncŃia sau postul ocupat Inginer proiectant 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Proiectare în domeniul automatizărilor industriale 

Numele şi adresa angajatorului Electrotimiş, Timişoara, ROMANIA 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Proiectare şi producŃie maşini-unelte 

  

EducaŃie şi formare  
  

Perioada 2009-2010 

Calificarea / diploma obŃinută Formator în managementul universitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Managementul resurselor, Comunicare, internaŃionalizare, Dezvoltare comunitară, RelaŃia cu mediul 
economic, AsistenŃă universitară etc./aptitudini în instruirea managementului universitar 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Institute of Education, University of London    
 

  

Perioada Iulie 2007 

Calificarea / diploma obŃinută Operator service echipamente SIEMENS/Certificat de instruire 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Structuri echipamente, Comisionare, service şi diagnoză, FuncŃii soft şi optimizarea controlului, 
Conexiuni electrice, Depanare etc./service echipamente 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

SIEMENS Nurnberg/SITRAIN    
 

  

Perioada 1976-1981, 1990-1994 

Calificarea / diploma obŃinută Inginer în domeniul ingineriei electrice, Doctor inginer din 1994. 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Electrotehnică, Electronică (analogică, digitală, de putere), Maşini electrice, AcŃionări electrice, 
Automatizări, Aparate electrice, Electrotehnologii etc. 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „POLITEHNICA”, Facultatea de Electrotehnică, Bd. V. Pârvan nr. 2, Timişoara, 

ROMANIA 

 

Limba maternă Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
  

Autoevaluare 
Nivel european (*) 

Ascultare Citire Participare la 
conversaŃie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză B2 Utiliz. Indep. B2 Utiliz. Indep. B2 Utiliz. Indep. B2 Utiliz. Indep. B2 Utiliz. Indep. 

Franceză B1 Utiliz. Indep. B1 Utiliz. Indep. B1 Utiliz. Indep. B1 Utiliz. Indep. B1 Utiliz. Indep. 

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

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale Spirit de echipă, capacitate de organizare şi comunicare 
  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

Peste 15 ani de experienŃă în managementul activităŃilor de cercetare, consultanŃă, proiectare şi 
producŃie. Membru sau coordonator în 16 programe de cercetare cu finanŃare naŃională şi 
internaŃională. Editor asociat al publicaŃiei „Journal of Electrical Engineering”, www.jee.ro indexată 
INSPEC. 

  

CompetenŃe şi aptitudini tehnice Peste 30 de ani experienŃă în domeniile acŃionărilor electrice cu electronică de putere, automatizărilor 
industriale, sistemelor automotive şi energiilor regenerabile. ExperienŃă industrială oferită de  
implementarea în industrie a peste 15MW putere instalată în acŃionări electrice reglabile cu electronică 
de putere şi a sistemelor de automatizare, inclusiv de monitorizare (SCADA). Peste 70 lucrări 
ştiinŃifice publicate în reviste sau la manifestări ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale. 17 brevete de 
invenŃie.  

  



Alte activităŃi Recenzent  la conferinŃe cu participare internaŃională, membru ȋn comisii de analiză şi susŃinere 
publică de teze de doctorat ȋn Ńară şi ȋn străinătate etc. 

  

  

Permis de conducere Categoria B 
  

 
 
 
 
 
Timişoara, 17.03.2015         Prof. dr. ing. Nicolae MUNTEAN 


