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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

   DURGĂU  MARIA  
 
 

  

  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Învăţământ 

  

                                                 Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

              Activităţi şi responsabilităţi 
              principale 
              Numele şi adresa angajatorului 
              Tipul activităţii sau sectorul de 
              activitate 

2005 - 2012 
Universitatea din Oradea 
Facultatea de Inginerie electrică şi Tehnologia Informaţiei  
Conferenţiar 
Catedra de Electrotehnică,măsurări şi utilizarea energiei electrice 
 
2000 – 2005 
Universitatea din Oradea 
Facultatea de Electrotehnică şi Informatică  
Şef lucrări 
Catedra de Electrotehnică,măsurări şi utilizarea energiei electrice 
1990 – 2010 
Universitatea din Oradea 
Secretar şef universitate 
 
1995 – 2000 
Universitatea din Oradea 
Inginer 
Proiectare echipamente - Centrul Naţional de Cercetări Geotermale 
Departamentul de Proiectare 
Asistent – cumul  
Facultatea de Electrotehnică şi Informatică  
Catedra de Electrotehnică,măsurări şi utilizarea energiei electrice 
 
1985 – 1995 
Institutul de Subingineri din Oradea 
Subinginer proiectant 
Proiectare echipamente - Centrul Naţional de Cercetări Geotermale 
Departamentul de Proiectare 
 
1975 – 1985 
Institutul de Subingineri din Oradea 
Tehnician 
Colectivul de Cercetări ape Geotemale 

 
  

                      Educaţie şi formare  
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

    Disciplinele principale studiate 
    competenţe profesionale dobândite 
    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ           
/   furnizorului de formare 
    Nivelul în clasificarea naţională sau 
    internaţională 

1999 - 2004 – Studii doctorale 
Domeniul : Inginerie electrică 
Universitate din Oradea 
Diploma  de Doctor 
 

   1992 –  1995 
    Universitatea din Oradea 
    Facultatea de Electrotehnică 
    Specializarea: Electromecanică 
    Diploma de Inginer 
 
   1979 –  1983 
    Institutul de Subingineri din Oradea 
    Facultatea de Electromecanică 
    Specializarea : Electromecanică 
     Diploma Subinginer 
 
   1970 - 1975  
   Liceul Industrial Construcţii Civile Oradea 
   Diploma de Bacalaureat 

 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  A2 Franceza B1 Franceza A2 Franceza A2 Franceza A2 Franceza 

Limba  - - - - - - - - - - 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Aptitudini de comunicare. Am dobândit aceste aptitudini în cadrul activităţilor desfăşurate în 
învăţământul superior tehnic şi în cadrul activităţilor de cercetare-dezvoltare pe care le-am desfăşurat 
până în prezent. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit de echipă  prin natura activităţilor desfăşurate am fost întotdeauna în mijlocul unui colectiv, 
capacitatea organizatorică mi-a permis să mă integrez fără probleme. M-am implicat personal, în 
măsura posibilităţilor, în majoritatea acţiunilor întreprinse la nivel de universitate, facultat şi catedră. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice    Executare Proiectarea şi desenarea de componente tehnice industriale. 

  Grafica asistată de calculator. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Utilizarea softurilor : Word, Excel, AutoCAD, Cadence, Electronics Workbench 

 
  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere cat.B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare   În principal activitatea didactică s-a desfăşurat în cadrul unor cursuri şi laboratoare desfăşurate cu 
studenţii Facultăţii de Electrotehnică şi Informatică. Am elaborat şi publicat o serie de materiale didactice 
dintre care cele mai importante sunt: 
-Desen tehnic şi Grafică asistată de calculator 
- Desen tehnic în electrotehnică curs practic 
- Îndrumător de laborator Grafica asistată de calculator-AutoCAD 

 
  

Anexe - 

 
 
 
 
 
 
           


