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Informaţii personale
POPESCU CLAUDIA LAURENTA
Adresă(e) BUCHAREST ROMANIA
Telefon(oane) + 4021 4029544
+ 4021 4029129
Fax(uri) + 4021 3181002

Nume / Prenume

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

claudia.popescu@upb.ro, claudia@apel.apar.pub.ro

ROMANA
04 APRILIE 1950
Feminin

Experienţa profesională
Perioada

2012 aprilie- prezent, PRORECTOR Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Spl.Independentei
nr.313
2008-aprilie 2012, DECAN Facultatea de Inginerie Electrica-Universitatea POLITEHNICA din
Bucuresti, Spl.Independentei nr.313

Funcţia sau postul ocupat

2004-2008, Prodecan Facultatea de Inginerie Electrica-Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti,
Spl.Independentei nr.313
2000-2010 Diector monitorizare , respectiv Director stiintific la AMCSIT-Politehnica, Spl.Independentei
nr.313, managementul proigramelor si proiectelor de cercetare

Activităţi şi responsabilităţi
principale

1997 - prezent profesor universitar Catedra/ Departamentul Masurari, Aparate electrice si
Convertoare statice, Facultatea de Inginerie Electrica-Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti,
Spl.Independentei nr.313

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

1993-1997 conferentiar universitar Catedra Masurari , Aparate electrice si Convertoare statice,
Facultatea de Electrotehnica-Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Spl.Independentei nr.313
1990 – 1993 sef de lucrari Catedra Masurari , Aparate electrice si Convertoare statice, Facultatea de
Electrotehnica-Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Spl.Independentei nr.313
1979 – 1990 asistent Catedra Masurari si Aparate electrice, Facultatea de Electrotehnica-Institutul
POLITEHNIC Bucuresti, Spl.Independentei nr.313
1974-1979 inginer cercetare si incercari la Laboratorul Electrotehnic, I.I.S. Electroaparataj Bucuresti,
Bulevardul Marelui Stadion , nr.1.
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

2002-Manager calitate si auditor calitate certificat Asociatia Romana pentru Calitate - ARC
1995-2009 stagii profesionale TEMPUS, Leonardo da Vinci, SOCRATES, ERASMUS in
Franta (UPS-Toulouse, UST Lille) Spania (Univ.Valencia), Grecia ( NTU Atena, TH Kozani)
1982-1988 Stagiu doctoral la IPB, 1988- diploma doctor inginer
1969-1974 Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Electrotehnica, diploma de inginer
1965-1969 Liceul Teoretic Nicolae Grigorescu Campina, judetul Prahova, diploma de
bacalaureat
1961-1965 studii gimnaziale la Liceul Teoretic Nicolae Grigorescu Campina, diploma de
absolvire

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba Franceză
Limba Engleză

Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la
Discurs oral
Exprimare scrisă
conversaţie
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C2
C2
C2
C1
C2
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B1
B2
B1
B1
B1
independent
independent
independent
independent
independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipa dobandit in context profesional ( contracte de cercetare, programarea activitatilor,
comsia de admitere, managementul proiectelor de cercetare), capacitate de adaptare la medii
multiculturale dobandita in stagiile TEMPUS, SOCRATES si Leonardo da Vinci , o buna capacitate de
comunicare dobandita in context profesional ca tutor si responsabil cu activitatile studentesti,
activitatea didactica. precum si in activitatea de coordonare a unor programe de cercetare din PNCDI

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Conducator al diverselor entitati : Director centru de cercetare UPB –CCSAE, director stiintific al
AMCSIT-Politehnica, Decan –Facultatea de Inginerie Electrica. Experienta ca manager si in logistica,
dobandite in context profesional.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Constructia si incercarile aparatelor si echipamentelor electrice, compatibilitatiea electromagnetica a
echipamentelor electrice (formare profesionala), managementul calitatii ( responsabil cu calitatea la
nivelul facultatii in perioada 2004-2008 ), managementul proiectelor de cercetare

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere
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Lucru cu instrumentele Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, ADOBE- PHOTOSHOP), utilizare internet
si posta electronica
Utilizare soft profesional EDSA, FEMM
Fotografiatul, pictura ( in timpul liber)
Coordonare activitati de perfectionare profesionala a profesorilor ingineri (lucrari de grad I), comisii
examene de definitivat si acordare a gradului didactic II
Managementul programelor de cercetare – experienta dobandita in context
Organizare si coordonare manifestari stiintifice
Permis de conducere categoria B
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Informaţii suplimentare
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- Membru al asociaţiilor profesionale: IEEE – Romanian EMC Chapter,
membru fondator la Asociaţia de Compatibilitate Electromagnetică din România ACER- România,
membru fondator ARCTIC-România, membru la Soc. Romana de Biomateriale, CTTIE,
membru fondator al AVER -Asociaţia Vehiculelor Electrice din România,
membru AIEER (Asociatia Inginerilor Electricieni si Electronisti din Romania”
- Membru in Consiliul Stiintific al Camerei de Comert a Municipiului Bucuresti (2007-2010), membru de
onoare al Consiliului Stiintific al ICPE SA.
- Lucrari elaborate : 72 contracte de cercetare – din care 6 internationale. ( la 22 responsabil), 17
manuale , 101 de articole in reviste si volumele unor manifestari stiintifice, 26 comunicari stiintifice.
Lucrările elaborate se refera la : încercările aparatelor electrice: scheme şi metode; convertoare de
măsurare a tensiunilor cu variaţie rapidă; realizarea unor produse noi (aparate de comutaţie, instalaţii
de încercări, utilaje pentru electrotehnologii, filtre electrice); modernizarea unor aparate şi instalaţii;
cercetări privind compatibilitatea electromagnetică, incercari de compatibilitate electromagnetică şi
elaborare de standarde în domeniu; varistoare cu oxid de zinc ; convertoare statice cc-cc; surse
regenerabile de energie;managementul proiectelor.
- Laboratoare dezvoltate şi/ sau modernizate: Laboratorul de Calitate, Incercari si Diagnoza,
Laboratorul de Compatibilitate Electromagnetica ,Laboratorul de Echipamente electrice
- Membru fondator a două Organisme Naţionale în domeniul calităţii:
 Organism de certificare a Sistemelor de Management al Calităţii în Invăţământul superior
 Organism de Certificare a Personalului în Invăţământul Superior
-Membru fondator al Asociatiei absolventilor Politehnicii.
- Membru Comitetele de Program a 18 manifestari, promotor si organizator a peste
20 manifestari stiintifice nationale
- Preşedinta Comitetelor tehnice ASRO: CT 7 „Principii fundamentale şi principii de securitate pentru
interfaţa om-maşină, marcare şi identificare"si CT 12, „Siguranţe fuzibile”
-Membru al colegiului de redactie al buletinului UPB, al revistei EEA , membru de onoare all Consiliului
Stiintific ICPE si membru al Societatii Stiintifice ICPE
-Membru in Consiliul Stiintific al proiectului Elaborarea strategiei CDI pentru perioada 2007-2013,
coordonat de catre CNCSIS.
- Expert ACPART, Expert ARACIS , Expert UEFISCDI
-Coodonator al domeniului inginerie electrica in doua proiecte POSDRU coordonate de UPB,
–POSDRU/87/1.3/S/61397 “Reţea Naţională de Formare CONtinuă a CadrelOR Didactice din
Învăţământul Preuniversitar Profesional şi Tehnic – CONCORD”
, POSDRU/86/1.2/S/57748, „Program Strategic pentru Promovarea Inovarii in Servicii prin Educatie
Deschisa, Continua –INSEED’’
-Expert pe termen lung in proiectul POSDRU/32/3.1/G/16122 - Încurajarea antreprenoriatului pentru
iniţierea de afaceri în domeniul inginerie electrică, coordonat de ICPE SA.
- Expert pe termen scurt in proiectele : POSDRU Calitate si leadership in invatamantul superior,
coordonat de UEFISCDI , ResTRucturarea sIstemului de Practica prODuctivă a studenţilor din
învăţământul tehnic superior–TRIPOD, Practica de azi – o șansă în plus pentru angajarea de mâine –
PROSPER, coordonate de UPB.
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