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INFORMAŢII PERSONALE DĂNILĂ ELENA   
 

  

 Șoseaua Nicolina nr.1, C.P. 700722, Iasi, Romania.  

 +40 232 278683 (int.1235)        

 edanila@tuiasi.ro  

Sexul F | Data naşterii 08/06/1984  | Naţionalitatea Română  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

Octombrie 2014 - prezent Șef lucrări 

Universitatea Tehnică GH. ASACHI, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică 

Aplicată, Bd. Dimitrie Mangeron Nr. 21,  Iaşi ,   www.ee.tuiasi.ro  

 ▪ Didactic, cercetare  
 Tipul sau sectorul de activitate  învăţământ universitar tehnic  

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

Mai 2012 – septembrie 2013 Școala universitară de formare inițială și continuă a personalului didactic și a 
trainerilor din domeniul specializărilor tehnce și inginerești   

POSDRU 87/1.3/S/60891 

▪ Realizarea unui program complet și unitar de formare inițială și continuă a personalului didactic , axat 
pe integrarea tehnicilor avansate interactive de predare-învățare TIC în rândul competențelor și a 
instrumentelor integrate suport de management ale activității didatice pe platforme educaționale 
blended-learning și e-learning;  

▪ Consolidarea cooperării intra și inter-universitare în vederea dezvoltării sistemului de pregătire și 
formare a personalului didactic universitar 

  

Martie 2010 – octombrie 2012 Cadru didactic supervizor de practică tehnologică şi de cercetare 

POSDRU 57/1.3/S/17884 

▪ Formarea atitudinii si comportamentelor favorabile dezvoltarii durabile a studentului, Comunicare 
profesionala, Politici educationale cu impact asupra practicii de specialitate, Asigurarea calitatii 
practicii de specialitate 

  
Martie 2011 Training school on energy efficiency in large scale distributed systems 

COST (European Cooperation in Science and Technology), acţiunea 804 

▪ Integrarea conceptelor si metodelor specifice ingineriei electrice, economice si marketingului în 
dezvoltarea serviciilor IT 

▪ Securizarea sistemelor software orientate pe servicii pentru gestiunea proceselor de afaceri, 
respectînd principiile de eficienţă energetică. 

Septembrie 2011- octombrie 2014  Asistent universitar   

Universitatea Tehnică GH. ASACHI, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică 

Aplicată, Bd. Dimitrie Mangeron Nr. 21,  Iaşi  

▪ Didactic, cercetare  

▪ 2012-2013 - asistent manager al proiectului POSDRU/109/2.1/G/82350 - „Practica – paşi spre o 
carieră de succes”, ID -82350, în valoare de 2.046.305 lei. 
 

Tipul sau sectorul de activitate  învăţământ universitar tehnic  
 

Februarie 2009– septembrie 2011  Preparator universitar   

 Universitatea Tehnică GH. ASACHI, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică 

Aplicată, Bd. Dimitrie Mangeron Nr. 21,  Iaşi  

 ▪ Didactic, cercetare  

 Tipul sau sectorul de activitate  învăţământ universitar tehnic  
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Mai 2010 Training school on high performance energy storage for mobile and stationary 
applications 

COST (European Cooperation in Science and Technology), acţiunea 542 

▪ Evaluarea cantitativa si calitativa, monitorizarea parametrilor de performanţă, de siguranţă şi 
optimizarea calităţii serviciilor în sisteme de energie, microreţele sau vehicule hibride, cu dispozitive 
de stocare 

  

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

Octombrie 2009 – ianuarie 2014 Doctorat în inginerie electrică, nivel 8 EQF    

Universitatea Tehnică GH. ASACHI, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică si Informatică 

Aplicată, Bd. Dimitrie Mangeron Nr. 21,  Iaşi  

▪ Utilizarea supercondensatoarelor ca sursă de energie în microrețele  
  

Octombrie 2008 – iulie 2009  Masterat , nivel 7 EQF   

 
Universitatea Tehnică GH. ASACHI, Facultatea de Electrotehnică, Bd. Dimitrie Mangeron Nr. 21,  Iaşi   

 ▪ Managementul sistemelor de energie   

 

Octombrie 2003 – iulie 2008  Inginer, nivel 6 EQF  i  

Universitatea Tehnică GH. ASACHI, Facultatea de Electrotehnică, Bd. Dimitrie Mangeron Nr. 21,  Iaşi  

▪ Inginerie economică în domeniul electric, energetic şi electrotehnic   

Limba(i) maternă(e) Româna  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C1  C1  B2  B1  C1  

Franceza B2  C1  B1  A2  C1  

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  Relaţionare socială foarte bună,capacitate de înţelegere şi adaptare,perseverenţă: 

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa în promovarea imaginii şi a ofertei 
educaţionale a Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată.  
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Capacitate ridicată de inovare,creare,gestionarea timpului şi a sarcinilor multiple,coordonare echipe de 
lucru,gestionare bugete,negociere, obiectivitate,gândire critic. 

▪ Coordonator proiect, vicepreşedinte al Ligii Studenţilor Electrotehnşti  2004-2007 

▪ Project developer  - S.C.RemBrand S.R.L. Iaşi – 2008-2009 

▪ Asistent manager  POSDRU/109/2.1/G/82350 - “Practica, paşi spre o carieră de succes” 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Inovare, întelegere, logică, acomodare cu echipamente noi, organizare sesiuni științifice, 

Proiectare instalaţii electrice de joasă tensiune. 

Optimizarea consumului de energie electrică. 

Coordonarea, monitorizarea şi controlul functionarii serviciului de iluminat public  

 

Competenţe informatice  MS Office,Visual Basic, Matlab, HTML, Derby, Manag-programare operaţională, Eplan, Dialux, 
Pspice, Photoshop  

Alte competenţe  Rezolvare rapidă probleme, capacitate decizională rapidă în condiţii de risc, lucru în condiţii de stres, 
seriozitate.  

Permis de conducere  Deţin permis de conducere categoria B din 2010. 


