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EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   

2016 - până în prezent  Director de departament  
 Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (Iași, Bd. Copou nr. 11 bis): www.etti.tuiasi.ro  

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (Iași, Bd. Mangeron 67): www.tuiasi.ro  
 Tipul activității: managementul activităților din departament, membru în Consiliul Facultății și Senat 

febr. 2000-până în prezent Conferențiar universitar  
 Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (Iași, Bd. Copou nr. 11 bis): www.etti.tuiasi.ro  

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (Iași, Bd. Mangeron 67): www.tuiasi.ro 
 ▪ Activități didactice de curs și aplicații și îndrumarea studenților pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor; 

membru in subcomisia de calitate a facultății; membru în comisiile de finalizare a studiilor (licență și master); membru în 
Consiliul Departamentului 

▪ Discipline predate: “Introducere in comunicatii” (anul III) 
“Reţele de calculatoare şi sisteme de operare” (anul IV, TST) 
“Reţele de calculatoare de arie largă şi securitatea reţelelor” (an1, master Reţele de comunicaţii) 
“Reţele de calculatoare şi sisteme de operare 1, 2” (master 1 an, Radiocomunicaţii digitale) 

Baze de date (an 1, master Reţele de comunicaţii) 
Cursuri postuniversitare de specializare pentru angajatii IGCTI din Iasi, Bucuresti, Timisoara si Cluj, la disciplina “Reţeaua 
Internet: structuri şi aplicatii”, in perioada oct. 2006– ian. 2007 

 Tipul activității: Activitate didactică și de cercetare științifică; activități administrative în departament, elaborarea și 
publicarea de cursuri și materiale didactice, în format tipărit și electronic 

Mart.1997– Febr.2000 Șef de lucrari 
 Departamentul de Telecomunicații 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (Iași, Bd. Copou nr. 11 bis): www.etti.tuiasi.ro  

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (Iași, Bd. Mangeron 67): www.tuiasi.ro 
  Activități didactice de curs și aplicații și îndrumarea studenților pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor;  

 Discipline predate: “Tehnica modernă a comunicaţiilor” (anul IV, EA) 

“Sisteme de comunicaţii digitale” (anul V, Comunicaţii)  
 “Telefonie” (anul II, Colegiul Tehnic de Electronică)  
Cursuri postuniversitare pentru ingineri (1999), angajaţii Romtelecom, specializare în domeniul comunicaţiilor digitale. 

 Tipul activității: Activitate didactică și de cercetare științifică, elaborarea și publicarea de cursuri și îndrumare de laborator 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

COMPETENΤE PERSONALE 
  

Oct.1994 – Febr.1997 Asistent universitar 
Departamentul de Telecomunicații 
Facultatea de Electronică și Telecomunicații (Iași, Bd. Copou nr. 11 bis): www.etti.tuiasi.ro  

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (Iași, Bd. Mangeron 67): www.tuiasi.ro 

▪ Activități didactice de laborator, seminar și proiect la disciplinele “Tehnica modernă a comunicaţiilor”, ”Tehnica 
transmisiunii datelor”, ”Semnale, circuite și sisteme”, ”Procesarea digitală a semnalelor” 

Tipul activității: Activitate didactică și de cercetare științifică; doctorandă în cadrul universității 

Oct. 1991 – Sept. 1994 Preparator  universitar 
 Departamentul de Telecomunicații 

Facultatea de Electronică și Telecomunicații (Iași, Bd. Copou nr. 11 bis): www.etti.tuiasi.ro  
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (Iași, Bd. Mangeron 67): www.tuiasi.ro 

 ▪ Activități didactice de laborator, seminar și proiect  la disciplinele “Tehnica modernă a comunicaţiilor”, ”Tehnica 
transmisiunii datelor”, ”Semnale, circuite și sisteme”, 

 Tipul activității: Activitate didactică și de cercetare științifică. 

1993-1998  Doctor inginer  nivel 8 EQF 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (Iași, Bd. Mangeron 67): www.tuiasi.ro 
Domeniul: circuite și dispozitive electronice 

1986-1991  Inginer  nivel 6 EQF 

 Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Institutul Politehnic Iași,  
 Domeniul: inginerie electronică și telecomunicații 
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07.03.2019    Conf.dr.ing. Luminița SCRIPCARIU 
 

Limba(i) maternă(e) română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Limba engleză C1  C1  B2  B2  C1  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Limba franceză B2  B2  B1  B1 B2 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ competențe de leadership - în prezent, sunt director de departament, cu o echipă de 21 de 
persoane; anterior am fost locțiitorul directorului de departament timp de 12 ani. 

▪ Competențe de organizare a activităților din departament 

▪ Capacitate de analiză și decizie,dobândită ca membru în Consiliul Departamentului, Consiliul 
facultății și Senatul Universității. 

Competenţe de comunicare ▪ bune competenţe de comunicare în limba română și engleză, dobândite prin experienţa didactică de 
peste 25 de ani, prin participarea la manifestări științifice internaționale, un stagiu Erasmus și prin 
absolvirea unui curs de specializare de dobândire de competențe de predare și comunicare în limba 
engleză (certificat de absolvire 2017). 

▪ competențe de elaborare de materiale didactice, prezentări și  lucrări științifice. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Competențe de predare și de cercetare științifică în domeniile de Telecomunicații, IT, rețele de 
calculatoare, baze de date, securitate cibernetică. 

▪ Competențe de evaluare a activității cadrelor didactice și personalului didactic-auxiliar 

▪ Competențe de evaluare a studenților 

▪ Competențe de management a riscurilor (membru în comisia pe facultate de gestiune a riscurilor, 
am urmat un curs de ”Managementul riscurilor”). 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Utilizator experimentat  Utilizator experimentat  Utilizator experimentat  Utilizator experimentat  Utilizator experimentat  

 ▪ Competențe avansate de utilizare a tehnicii de calcul și a programelor software din pachetul 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio), Matlab, Cisco, Oracle și limbaje SQL și HTML. 

Alte competenţe  ▪ Competențe de consiliere a studenților la elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor și pe plan 
profesional. 

Permis de conducere  categoria B 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

Articole publicate 

Cărți 

Granturi 

 

Citări 

Cursuri 

173 lucrări științifice (24 lucrari ISI)  

12 cărți publicate ca unic autor sau în colaborare 

Director a 2 granturi de cercetare câștigate prin competiție, membru la alte 19 granturi de cercetare, 
membru la două granturi de tip POR 

59 de citări (24 în lucrări ISI) 

curs de ”Cloud Computing” (2018), curs de perfecționare ”Competențe de comunicare și predare în 
limba engleză” (2017) 

ANEXA A.3.3.c iLista lucrărilor publicate 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr

