
 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Iagăr, Angela   
Adresă(e) Str. Muntenia, nr. 1, bl. V1, ap. 8, Hunedoara, cod poştal 331039, România 

Telefon(oane) +40 254207581 Mobil: +40 727704491 

Fax(uri) +40 254207501 

E-mail(uri) angela.iagar@fih.upt.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 27.01.1970 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Şef lucrări  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada din martie 2001 până în prezent  

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Perioada februarie 1998 – martie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Asistent 

Perioada octombrie 1995 – februarie 1998 

Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Inginerie Hunedoara, Str. Revoluţiei, nr. 5, Hunedoara, cod poştal 331128, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, învăţământ tehnic superior 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1996 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută Studii doctorale, domeniul Inginerie electrică / diplomă de doctor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică 

Perioada 1994 – 1995 

Calificarea / diploma obţinută Masterat, specializarea Echipamente pentru electrotehnologii şi Aparate electrice / diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- echipamente pentru electrotehnologii 
- automate programabile 
- modelarea numerică a câmpului electromagnetic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică Timişoara, Facultatea de Electrotehnică 

Perioada 1989 – 1994 

Calificarea / diploma obţinută Inginer profil electric, specializarea Electrotehnică  / diplomă de licenţă 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- bazele electrotehnicii 
- materiale electrotehnice 
- aparate electrice 
- maşini electrice 
- electrotermie 
- iluminat electric 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică Timişoara, Facultatea de Electrotehnică 

Perioada 1984 – 1988 

Calificarea / diploma obţinută Studii liceale / diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de Matematică-Fizică Hunedoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 (?) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Limba franceză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, dezvoltat prin participarea la realizarea a 5 granturi şi 25 de lucrări ştiinţifice publicate 
în reviste de specialitate şi conferinţe internaţionale de prestigiu în ultimii 3 ani. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă managerială dobândită în cadrul unui proiect B.EN.A. – Cosmote la care am participat în 
calitate de director; îndrumător de grupă (am coordonat până în prezent două grupe de studenţi la 
specializarea EM din cadrul FIH). 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudini de utilizare a instrumentelor electronice pentru măsurarea mărimilor electrice, dobândite în 
cadrul lucrărilor aplicative şi a contractelor de cercetare. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare Multisim9, Matlab şi Flux2D. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere - 
  

Informaţii suplimentare - 
  

Anexe - 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

