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Informaţii personale  

Nume / Prenume BANDICI LIVIA 

Adresă(e) Str. Simion Bărnuţiu, nr.27 Bl.C20, ap.10, Loc. Oradea, Judeţul Bihor 

Telefon(oane) + 40 259 436 432 Mobil: + 40 740 48 66 81 

Fax(uri) + 40 259 408 408 

E-mail(uri) lbandici@uoradea.ro; lbandici@yahoo.com; http://webhost.uoradea.ro/lbandici 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 24.06.1964 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 

ocupaţional 

Responsabil proiect partener naţional 2 în cadrul proiectului  

POSDRU/89/1.5/S/56287 
  

Perioada 2004 - în prezent,  

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Titular al disciplinelor de: Electrotermie, Utilizarea energiei electrice, Sisteme avansate în 
ingineria electrică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Str, 
Universităţii, nr.1, Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică, activitate de cercetare,  

Perioada 01.10.2000 – 01.10.2004  

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică, activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Electrotehnică şi Informatică 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică, activitate de cercetare 

Perioada 01.10.1998 - 01.10.2000,  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică, activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Electrotehnică şi Informatică 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică, activitate de cercetare 

Perioada 01. 03.1996 – 01.10.1998 

Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Electrotermie - lucrări practice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Electrotehnică şi Informatică 

mailto:lbandici@uoradea.ro
mailto:lbandici@yahoo.com
http://webhost.uoradea.ro/lbandici
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică, activitate de cercetare 

Perioada 15.03.1986 - 01.03.1996 

Funcţia sau postul ocupat Subinginer - Colectivului de cercetare în domeniul microundelor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Realizarea unor echipamente de încălzire în cămp de microunde; 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Subingineri din Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate de cercetare 

Perioada 07.091982 – 15.03.1986 

Funcţia sau postul ocupat Electrician 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate de întreţinere echipamente electrice 

Numele şi adresa angajatorului Sinteza Oradea, Str. Şos. Borşului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Atelier de întreţinere şi reparaţie a echipamentelor electrice 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 01.11.1997-12.07.2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctor  în inginerie electrică  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Modelarea numerică a câmpurilor electromagnetic şi termic cuplate din instalaţiile cu 
microunde 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Electrotehnică şi Informatică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor inginer din anul 2003 

Perioada 2009-2011 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Management educaţional 

Perioada 1995-1996 

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologii moderne utilizând echipamente din domeniul încălzirilor inductive şi 
microundelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Electrotehnică şi Informatică 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare aprofundate 

Perioada 1991-1995  

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginer electromecanic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Electrotehnică şi Informatică 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de lungă durată 

Perioada 1983-1987 

Calificarea / diploma obţinută Subinginer 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologia construcţiilor de maşini 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de subingineri Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de scurtă durată 

Perioada 1978 – 1982 

Calificarea / diploma obţinută Electrician 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Elecctrotehnică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul de chimie ‘’Sinteza’’ Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii medii 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

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. 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi 
instrucţiunile) 

  

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 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B
1 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
B
2 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Comunicare în contexte multi-culturale 
- Munca în echipa 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Coordonare activitate de cercetare şi proiectare  
- Coordonare activitate Granturi şi Proiecte de cercetare 
- Management proiecte 
- Managementul calitătii învăţământului superior 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Calculul câmpului electromagnetic prin metode analitice si numerice;  
- Antene, ghiduri de undă şi propagare;  
- Modelarea, simularea si optimizarea construcţiei echipamentelor cu microunde 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- Utilizare programe profesionale de modelare şi simulare 
 - Utilizare tehnică de calcul 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - tenis 
  

Alte competenţe şi aptitudini Spirit de echipă  prin natura activităţilor desfăşurate am fost întotdeauna în mijlocul unei 
echipe, capacitatea organizatorică mi-a permis să mă integrez fără probleme. M-am implicat 
personal, în măsura posibilităţilor, în majoritatea acţiunilor întreprinse la nivel de catedră şi 
chiar la nivel de facultate. 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B din 1990 

Informaţii suplimentare 2008-prezent 
Expert ARACIS - Evaluarea calităţii în invăţământul superior 
ARACIS, str. Spiru Haret nr. 12, Bucureşti 
Membru în corpul Auditorilor interni Universitatea din Oradea 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Activitate didactică 
În principal activitatea didactică s-a desfăşurat în cadrul unor cursuri, seminarii şi laboratoare 

ţinute cu studenţii Facultăţii de Electrotehnică şi Informatică. Am elaborat şi publicat o serie de 
materiale didactice dintre care cele mai importante sunt: 

- Metoda elementelor de frontieră - Gilbert De Mey, Livia Bandici, Carmen Molnar –. 
Editura Universităţii din Oradea, 2002; 

- Electrotermie - Livia Bandici. Editura Universităţii din Oradea, 2004; 
- Modelarea numerică a câmpului electromagnetic şi termic cuplat în instalaţiile de 

încălzire în câmp de microunde - Livia Bandici. Editura Mediamira – Cluj - Napoca, 
2005; 

- Studii aplicative în tehnologii electrice - D. Hoble, Livia Bandici, Claudia Staşac. 
Editura Treira, 2006; 

- Utilizări ale energiei electrice - Livia Bandici, D. Hoble. Editura Universităţii din 
Oradea, 2006; 

- Aspecte privind încălzirea în câmp de microunde a materialelor dielectrice - Teodor 
Leuca, Livia Bandici, Carmen Molnar. Editura Mediamira – Cluj - Napoca, 2006. 

- Bazele electrotehnicii - Teodor Leuca, Florea Ioan Hănţilă, Livia Bandici, Carmen 
Molnar. Editura Mediamira – Cluj - Napoca, 2007. 

- Utilizări ale energiei electrice în echipamentele de iluminat şi sudură- Livia Bandici, 
D. Hoble. Editura Universităţii din Oradea, 2009. 

Un rol important în ridicarea calităţii activităţii didactice la avut stagiile de pregătire pe care 
le-am desfăşurat în cadrul unor proiecte europene: 

- Proiectul SOCRATES, în perioada 01.03.1999 – 30.06.1999, în cadrul căruia am participat 
la un stagiu de pregătire la laboratoarele MIDIVAL ale I.N.P.Toulouse - Franţa în domeniul 
încălzirilor cu microunde, sub îndrumarea Prof.dr.ing. Serge Leufeuvre; 

- Proiectul TEMPUS, “Centre de formation continue en techniques d’informatique appliquee 
dans l’administration publique et entreprises industrielles” în cadrul căruia am efectuat două 
moblilităţi, în perioadele 01.05.2000 - 01.06.2000 şi 01.05.2001 – 01.06.2001, la Universitatea 
din Gent, Belgia sub îndrumarea Prof.univ.dr.ing. Gilbert De Mey.  

Rezultatele activităţii de cercetare au fost raportate în lucrările elaborate şi prezentate la 
diverse conferinţe interne (Iaşi, Braşov, Bucureşti, Oradea) şi internaţionale (Padova – Italia, 
Graz – Austria, Ilmenau – Germania, Pisa-Italia). O parte din ele au format subiectele unor 
capitole introduse în cursurile pe care le predau. 

A doua direcţie a activităţii de cercetare ştiinţifică a fost consacrată rezolvării unor probleme 
în cadrul unor contracte de cercetare ale catedrei. 
2. Lucrări elaborate şi / sau publicate la:  

 Conferinţe/Seminarii naţionale: 75 

 Conferinţe/Seminarii internţionale: 38 

 Reviste de specialitate naţionale: 5 

 Reviste cotate BDI: 30 

 Reviste de specialitate cotate ISI: 8 
3. Programe/Granturi/Proiecte: 
Director: 0/1/1 
Membru: 18 
4. Membru al asociaţiilor profesionale: AGIR,  EUMA, AIER. 

 


