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Informaţii personale  

Prenume / Nume PANTEA MIRCEA DĂNUŢ 

Adresă  Str. Arţarilor Nr 1/A, 410258, ORADEA, BIHOR,  ROMANIA 

Telefon mobil   

Fax  

E-mail mirceadanutpantea@gmail.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 12 octombrie 1971 

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţiei 

Lector 

  

Experienţa profesională  
  

Date 
Denumirea și adresa 

angajatorului  
 

 Tipul domeniului sau sectorului 

14.01.2005 – Prezent 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, 

Universității Nr.1, Oradea, Bihor, cod 410087 

Învățământ  

 

Ocupaţia sau poziţia deţinută Lector (Sef de lucrări) 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

   Activităţile şi responsabilităţile mele s-au extins, astfel că preocupărilor didactice anterioare, 

li s-au mai adăugat pregătirea şi editarea unor cursuri: Electrotehnică, Electrotehnică şi 

Maşini electrice, Maşini electrice, Electrotehnică industrială, Noi surse de energii 

regenerabile, Introducere în Electrotehnică, Teoria câmpului electromagnetic precum şi un 

îndrumătoare de laborator la disciplinele respective atât pentru studenţi de la forma lungă de 

învăţământ cât şi pentru cei de la învăţământul la distanţă. Pe plan ştiinţific şi de cercetare 

activitatea mea este consacrată rezolvării unor probleme în cadrul unor contracte de 

cercetare, prin publicarea unor articole, lucrări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi 

internaţionale. 

 

   Pe plan științific și de cercetare activitatea mea este consacrată rezolvării unor probleme în 

cadrul unor contracte de cercetare, concretizate prin publicarea unor articole, lucrări 

științifice la conferințe naționale și internaționale precum și prin editarea unor cursuri / cărți / 

îndrumătoare de laborator. 

  
 
 

 

Date 01.03.2002 – 13.01.2005.2005 

Ocupaţia sau poziţia deţinută Asistent universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Principalele activităţi şi responsabilităţi au rămas aceleaşi ca în perioada anterioară 

Denumirea şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Str. Universităţii Nr.1, Oradea, Bihor, cod 410087 
 
 

 

mailto:mirceadanutpantea@gmail.com


  
 

Date Octombrie 1998 – Februarie  2002 

Ocupaţia sau poziţia deţinută Preparator universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activitatea didactică de-a lungul acestor ani, a constat în pregătirea unor lucrări de laborator 

pentru studenţii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei din Oradea. 

Activitatea ştiinţifică şi de cercetare a fost consacrată  publicării unor articole, lucrări 

ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale.. 

Denumirea şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Str. Universităţii Nr.1, Oradea, Bihor, cod 410087 

 
 

 

Date Din Octombrie 1990 – Septembrie 1992 

Ocupaţia sau poziţia deţinută Liceul Industrial “Sinteza”, Oradea, Bihor România 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Învăţământ 

Denumirea şi adresa angajatorului Maistru instructor 

 
 

 
 
 
 

Educaţie şi formare  
 

 

Date  Octombrie 1999 – Ianuarie 2004 

Titlul calificării obţinute Doctor în Inginerie Electrică la Universitatea din Oradea 

Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură educaţia şi formarea 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei 

Învăţământ 

 
 

Date Septembrie 2001 - Iulie 2003 

Titlul calificării obţinute Diploma de master Profil Electromecanic, Specializarea Modelare. Simulere şi tehnici C.A.D 

Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură educaţia şi formarea 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei 

Învăţământ 

 
 

Date 1992 -1997 

Titlul calificării obţinute   Inginer, Specializarea Electrotehnică Generală 

Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură educaţia şi formarea 

  Universitatea din Oradea, Facultatea de Electrotehnică şi Informatică 

  Învăţământ 

 
 

Date 1986-1990 

Titlul calificării obţinute Diplomă de bacalaureat, Electromecanici locomotive 

Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură educaţia şi formarea 

Liceul Industrial Nr.2 Oradea, Bihor 

  

  



  
 

Aptitudini şi competenţe personale 
 
 
 
 
 

                  Aptitudini și competențe    
sociale 

    Electrotehnică teoretică (câmp electromagnetic și circuite electrice); 

    Tehnica microundelor; 

  Masini electrice 

  Electrotehnică industrial 

  Energii regenerabile 

 

 

  Spirit de echipă şi adaptare sporită, seriozitate, capacitate de a lua decizii sub stres, de 

organizare în scris și discurs oral precum si analiză, capacitate de asimilare noi informații 

și abilități, disponibilitate pentru implicare în activități sociale,  aceste aptitudini au fost 

dobândite și îmbunătățite în perioada de experiență profesională. 

 

     Abilitatea de leadership, capacitate de sinteză și analiză, de evaluare abilități 

profesionale ale colaboratorilor, spirit analitic, lucru în echipă, conducerea unor echipe de 

lucru și de proiectare,  monitorizarea lucrului în echipă, organizarea și coordonarea 

activităților de cercetare – dezvoltare, spirit organizatoric, punctualitate și capacitatea de a 

lua decizii în condiții de stres și de a respecta termene limită, membru în diverse asociații 

profesionale din țară şi străinătate. 
         

Limba  maternă Română 

 
 

Limbi străine  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)   Ascultare Citire Interacţiunea în 

vorbire 
Producţia în vorbire  

Engleză  
B2  

Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 

independent 
A1  

Utilizator  

de bază 
A1  

Utilizator  
de bază 

B1  
Utilizator 

independent  

                                          Franceză  
A2  

Utilizator  

de bază 
A2  

Utilizator  

de bază 
A1  

Utilizator  

de bază 
A1  

Utilizator  
de bază 

A1  
Utilizator  
de bază 

 (*) Common European Framework of Reference (CEF) level  

 
 

Aptitudini şi competenţe sociale 

 

Sunt o persoană comunicativă şi de incredere, conştiincioasă, responsabilă şi foarte creativă. 

Îmi place foarte mult sport, înot, excursii în aer liber şi în general la munte şi fotbalul. 

  

Aptitudini şi competenţe tehnice în 
domeniul calculatoarelor 

Sistemul de operare Windows XP, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),  

  

Permis de conducere Categoria B 

Oradea  
24.11.2022     Semnătura: 
     Mircea Pantea 
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