Informatii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data și locul nașterii
Stare civilă

POPESCU LUMINITA-GEORGETA
23 August nr.16, Targu Jiu (Romania)
0253.215848, 0748.208.712
0253.214462
luminita@utgjiu.ro, luminita.popescu69@gmail.com
Română
17.07.1969, Târgu Jiu
Căsătorită, un copil

Experiența profesională
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati
principale

16.10.2014 – prezent (16.10.2014 – 23.11.2014 – rector interimar)
Rector
Conducerea executivă a universității

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Constantin Brancuşi” din Targu Jiu, Calea Eroilor nr. 30, 210135
Targu Jiu (Romania)

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Management universitar

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati
principale

05.01.2006 - 15.10.2014
Decan Facultatea de Inginerie
- coordonarea activitatilor educationale, coordonarea activitatilor de evaluarea
si asigurarea calitatii, coordonarea activitatilor de cercetare stiintifica,
gestionarea resurselor financiare si umane ale facultatii, întocmirea bugetului
de venituri si cheltuieli, urmarirea executiei bugetare.

Numele şi adresa angajatorului

Facultatea de Inginerie, Universitatea „Constantin Brancuşi” din Targu Jiu
Calea Eroilor nr. 30, 210135 Targu Jiu (Romania)

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Învatamant şi cercetare

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati
principale

01.02.2004 - 05.01.2006
Prodecan cu probleme de învatamant
- coordonarea activitatilor educationale, coordonarea activitatilor de evaluarea
şi asigurarea calitatii, gestionarea problemelor legate de studenti, urmarirea
contractelor de studii, a curriculei universitare.

Numele şi adresa angajatorului

Facultatea de Inginerie, Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu, Calea
Eroilor nr.30, 210135 Targu Jiu (Romania)

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Management în învățământ şi cercetare

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati
principale
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01.10.1993 - prezent
Preparator universitar, asistent universitar, șef lucrări, conferențiar, profesor
universitar
Activitati de predare, activități de cercetare științifică.
Activități didactice la disciplinele: Echipamente electrice, Conducerea proceselor
electrice, Măsurări electrice, Echipamente de automatizare și protecții în
energetică.

Activitatea de cercetare științifică desfășurată în domeniul Inginerie energetică.
Teme abordate în cercetarea științifică: Monitorizarea stocurilor de cărbune în
vederea preîntâmpinării fenomenului de autoaprindere, valorificarea superioară a
zgurii și cenușii de termocentrală în vederea reducerii impactului funcționării
acestora asupra mediului, expertizarea tehnică a instalațiilor energetice,
dispecerizarea energetică și tehnologică a activităților din carierele de lignit,
promovarea surselor regenerabile de energie.
Granturi și contracte de cercetare: director a 11 proiecte
naționale/internaționale sau contracte cu companii industriale. Membru în
echipele de cercetare/implementare a 12 proiecte naționale/internaționale sau
contracte cu companii industriale.
Publicații: 10 cărți în calitate de autor sau coautor, 19 articole în reviste sau
proceedings ISI, 31 articole indexate BDI, 50 de articole publicate în reviste
naționale/internaționale sau volumele unor conferințe naționale/internaționale
Coautor a 3 brevete de invenție, 2 cereri de brevet de invenție premiate
internațional (medalia de aur, medalia de argint la Expoziţia Internaţională de
Inventica, Cercetării şi Noi Tehnologii, INNOVA-EUREKA, Bruxelles 2014)
Numele şi adresa angajatorului

Catedra de Automatica, Energie, Mediu, Facultatea de Inginerie, Universitatea
„Constantin Brancusi” din Targu Jiu, Calea Eroilor nr. 30, 210135 Targu Jiu
(Romania)

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Învatamant şi cercetare

Educatie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obtinuta
Disciplinele principale
studiate/competentele
profesionale dobandite

01.10.1993 - 10.05.2000

Numele şi tipul institutiei de
învatamant/furnizorului de
formare

Universitatea din Petroşani

Nivelul în clasificarea nationala
sau internationala

Doctor în inginerie electrică
Teza de doctorat cu titlul “Îmbunatatirea comenzilor actionarilor electrice în
carierele de lignit”, conducator stiintific: prof.univ.dr.ing. Stochitoiu Anghel,
sustinuta public în 10.05.2000

ISCED 6

Perioada
Calificarea/diploma obtinuta

09.01.2001 - 22.02.2001
Stagiu de formare în domeniul Educatie continua

Numele şi tipul institutiei de
învatamant/furnizorului de
formare

Institutul de Educatie Tehnologica TEI Pireu, Grecia, program Tempus JEP 12
083-97 CECEN.

Perioada
Calificarea/diploma obtinuta

01.10.1987 - 01.07.1993
Inginer

Numele şi tipul institutiei de
învatamant/furnizorului de
formare

Universitatea Tehnica din Petrosani, Facultatea de Masini si Instalatii
Electromecanice

Nivelul în clasificarea nationala
sau internationala
Aptitudini şi competente
personale
Limbi straine cunoscute
Competente şi abilitati sociale
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ISCED 5

Engleza
Comunicare şi relationare: ascultare selectiva, adaptarea la situatii noi si
neprevazute, identificarea particularitatilor individuale si de grup ale
interlocutorilor, medierea si negocierea conflictelor, adecvarea comportamentului
în raport cu interlocutorii.

Competente şi aptitudini
organizatorice

Competente şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Abilitatea de a lucra în echipă dezvoltată în cadrul a peste 23 de proiecte și
contracte de cercetare realizate cu parteneri naționali sau internaționali sau cu
companii din țară.
Abilitatea de a lucra cu studenții proveniți din medii socio-culturale diverse.
Membru titular al Academiei de Ştiinte Miniere a Ucrainei din 26.02.2010
Membru în Comisia de Inginerie Energetică a Consiliului National de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, conform OM nr. 6.573 din
20 decembrie 2012
Membru în asociații profesionale: Societatea Romana de Automatica şi
Informatica Tehnica, Asociatia Romana de Robotica, Asociatia generala a
inginerilor din Romania, Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al
Energiei
Cunoştinte operare PC: Microsoft Office - Excel, Word, Power point, Acces,
Outlook, Adobe, browsing Internet, Matlab Simulink, Programa specializate
pentru simulări modelări și simulări în energetică.

Permis de conducere B
Diploma de Doctor inginer în domeniul Inginerie electrica Serie A, nr. 0004447 (Ministerul Educatiei Nationale),
nr. 236/05.04.2001 (Universitatea din Petroşani)
Diploma de Inginer Serie L, nr. 330 (Ministerul Învatamantului), nr. 927/16.07.1993 (Universitatea Tehnica din
Petroşani)
Data: 07.02.2015
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