
CURRICULUM VITAE 
 

Prof. Dr. Ing. Marina Dana ŢOPA 

 

 Data şi locul naşterii: 10 noiembrie 1957, Cluj-Napoca, România 

 Starea civilă: căsătorită, doi copii 

 Studii: 

1972 – 1976 Liceul “Nicolae Bălcescu”, clasa specială de matematică, Cluj-Napoca. 

1976 – 1981 Cursurile Facultăţii de Electrotehnică, specializarea Electrotehnică, Institutul 

Politehnic Cluj-Napoca: 

  premiul III la concursul naţional studenţesc de Matematică, 1977; 

 premiul II la concursul naţional studenţesc “Traian Lalescu” de Bazele 

Electrotehnicii- secţia Câmpuri electromagnetice, 1978; 

 absolvent al Facultăţii de Electrotehnică cu media generală 9.82 şi nota 10 la 

examenul de diplomǎ 

1998  Doctor inginer, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca” 

2004 Conducator de doctorat în Inginerie electronică şi telecomunicaţii – 1 tezǎ susţinutǎ. 

 Experienţa profesională şi didactică: 

1981 – 1983 Inginer la fabrica “Someşul” Gherla, compartiment Electrotehnologii. 

1983 – 1984 Inginer la atelierul şcoală al Facultăţii de Electrotehnică,  Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca (UTC-N). 

1984 – 1990 Asistent, Catedra de Electrotehnică,  Facultatea de Electrotehnică, UTC-N; 

disciplinele: Bazele electrotehnicii, Semnale, circuite şi sisteme. 

1990– 1998 Şef lucrări, Catedra de Bazele Electronicii, Facultatea de Electronică şi 

Telecomunicaţii, UTC-N. 

1992 - 2000 Locţiitor al şefului de catedră la Catedra de Bazele Electronicii 

1998 – 2002 Conferenţiar, Catedra de Bazele Electronicii, Facultatea de Electronică şi 

Telecomunicaţii, UTC-N.  

2000 - 2004 Secretar ştiinţific al Facultǎţii de Electronicǎ şi Telecomunicaţii 

2002 – prezent Profesor, Catedra de Bazele Electronicii, Facultatea de Electronică şi 

Telecomunicaţii, UTC-N. Discipline: Semnale, circuite şi sisteme, Teoria semnalelor, 

Analiza şi sinteza circuitelor (în limba română şi engleză), Analiza şi sinteza 

circuitelor electrice complexe, Tehnici de proiectare a circuitelor electronice 

complexe, Filtre analogice. 

2004 - 2008 Prodecan al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 

membru al Senatului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. 

2008 - prezent Decan al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 

membru al Senatului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. 

 Activitatea ştiinţifică: 

a.   Publicaţii 

 Monografii publicate în edituri cu ISBN: 3  

 Manuale, culegeri de probleme, îndrumătoare de laborator publicate în edituri cu ISBN : 4;  

 Manuale, culegeri de probleme, îndrumătoare de laborator publicate pe plan local: 4 

 Lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate în volume ale unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale: 137 de lucrări ştiinţifice. 

b. Contracte: 

b1. Contracte de cercetare naţionale:   

1993 – 1997 Mediu dedicat instruirii asistate de claculator la disciplinele de DCE, SCS, 

CI şi Optolelectronică. Contract cu MI C93/1003, Cod B15, Sistem de achiziţie 

de date destinat instruirii asistate de calculator. Contract cu MI 425/1994, 

Realizarea unui mediu dedicat instruirii asistate de calculator la diciplinele 

DCE, SCS, CI şi Optolelectronică. Contract cu MI C73/1994, Dezvoltarea 



unui mediu dedicat instruirii pe calculator – MeDIAC – sub aspect 

pedagogic şi funcţional. Contract cu MI 175/1995 – Cod B26, Bibliotecă de 

instrumente virtuale pentru laboratorare de electronică. Contract de 

cercetare cu MI nr. 173/1995, Cod B27-membru ; 

1998 – 2001 Dezvoltarea unui stand pentru testarea şi dezvoltarea algoritmilor de 

simularea a reverberaţiei şi redare spaţială a semnalelor audio, Contract cu 

ANSTI de tip T, tema A22- membru ; 

2004-2006 Simularea şi implementarea unor algoritmi adaptivi neuronali pentru 

separarea semnalelor audio în comunicaţii fără fir, contract 

33385/29.06.2004, tema A39, cod CNCSIS 1042- director; 

2004-2006 Sistem integrat de management si comunicare pentru educatie la distanta 

– SIMCED, contract 33385/29.06.2004, tema A42, cod CNCSIS 1031- 

membru. 
2005-2006 Noi metodologii si instrumente pentru proiectarea optimala a formei si 

topologiei dispozitivelor 3D MEMS, tema A15, cod CNCSIS 1282- membru;  

2007-2010 Modelarea 2.5D a propagării sunetului în încăperi şi îmbunătăţirea 

proprietăţilor acustice ale unei încăperi folosind implementări digitale , ID-

1057- director;  

2008-2011 Abordări noi în proiectarea receptoarelor radio multi-standard pentru 

aplicaţii mobile: de la arhitecturi de sistem la noi topologii de blocuri 

funcţionale şi scheme de circuit originale, ID-2534- membru. 

2009-2011 Parteneriat pentru practica studenţilor (P3S), POSDRU/22/2.1/G/24450, 

director 

b2. Contracte academice şi/sau de cercetare internaţionale:  

1996 – 1999 Iniţiator şi coordonator al proiectului TEMPUS S_JEP 11518-96 “A 

Coherent Framework for Developing a Short Cycle Practically Oriented                                           

Higher Education System in Electronics”. Parteneri: 3 universităţi din România 

şi respectiv 8 universităţi din UE (A, D, D, E, I, FI, GR şi UK); 

1996 – 1999 Participant în proiectul de cercetare bilaterală cu Flandra “Dezvoltarea şi 

implementarea metodelor numerice de analiză şi proiectare optimală a 

dispozitivelor electromagnetice”, BIL 96/174B0697. Parteneri: 2 universităţi 

din România şi respectiv 2 din Belgia (VUB Brussels şi RUG Gent; 

2001 – 2004 Participant în proiectul de cercetare bilaterală cu Flandra “Metode noi de 

analiză şi software de simulare a efectelor interferenţei electromagnetice 

dintre liniile de înaltă tensiune şi conductele metalice subterane”, BIL 

37/2000. Parteneri universităţile VUB Brussels şi respectiv RUG Gent (Belgia).  

2000 Proiect Socrates – susţinere de cursuri despre “Analiza simbolică în 

proiectarea circuitelor electronice” la Universitatea Tehnică din Graz (A). 

2001  Profesor invitat in cadrul programului de cooperare cu ţările din Balcani şi 

de la Marea neagră, program finanţat de Universitatea Tehnică Naţională 

din Atena (Grecia).  

2003-2005 Participant în contractul de cercetare bilaterala cu Flandra PREMIAC 

„Predicţia şi supresia efectelor interferenţelor electromagnetice AC 

induse de reţele trifazate de înaltă tensiune aflate în regim de avarie”, 

BWS 02/05, Parteneră universitatea VUB Brussels (Belgia). 
2004-2007 Participant în contractul de cercetare FP6 – Kaleidoscope, 507838, “Concepts 

and methods for exploring the future learning with digital technologies”.  

2005-2007 Participant în contractul de cercetare bilaterală cu Flandra “Dezvoltarea de 

noi tehnici numerice de analiza si implementarea acestora intr-un pachet 

software destinat optimizarii 3D a dispozitivelor electromagnetice si 

electrochimice – DESIGN, BWS 04/03. Parteneră universitatea VUB 

Brussels (Belgia).  

2006-2008 Participant în programul EIE Surveyor – Reference Point for Electrical and 

Information Engineering in Europe. 



2006-2007 Participant în contractul de consultanţă cu firma Sylansis Irlanda în domeniul 

proiectării de filtre analogice pentru receptoare OFDM.  

d.    Alte activităţi: 

 Organizator şi responsabil al laboratorului de Tehnici moderne de proiectare a 

circuitelor electronice complexe, realizat în cadrul proiectului TEMPUS S_JEP 

11518/96, dotat cu tehnică de calcul în valoare de 100.000 EURO. 

 Recenzent la revista “Acta Tehnica Napocensis, Electronics and Telecommunications”  

(B+), ISSN: 1221-6542, din 2001; 

 Recenzent la revista IEEE Transactions on Circuits and Systems TCAS II – din  

2005; la revista Journal of Sound and Vibration (Elsevier), din 2008; la revista 

Electronic Letters, 2009- prezent; la revista Compel, 2009-prezent 

 Recenzent la conferinţa internaţională Optim’2002, Optim 2004 , Optim’2006, 

Optim’2008, Optim’2010. 

 Membru în comitetul de organizare al celui de al treilea Workshop  COST #276, 11-

12 octombrie 2002, Budapesta (H). 
 Chairman de secţiune: SMACD 2004 - Wroclaw, Polonia, ETC 2004 - Timişoara, 

Romania, ICECS 200 - Marrakech, Maroc. 

 Expert evaluator CNCSIS  din 2004. 

 Diplomă de excelenţă la AQTR 2004.  

 Diplomă de manager de proiect  CNFPA – 2010. 

 

 Domenii de interes:      
 Analiza şi sinteza circuitelor electronice; 

 Prelucrări de semnale;  

 Acustica; 

 Sisteme de radiofrecvenţǎ; 

 Educaţie asistată de calculator. 

 

 

 Perioade de studiu în străinătate: 

 Bursă individuală DAAD (3 luni): 1991 (10.11.90-10.02.91), Universitatea Tehnică din Erlangen 

– Nürnberg (D), Departamentul de electrotehnică generală şi teoretică LATE – prof. dr. ing. 

h.c. Rolf Unbehauen. 

 Bursă individuală TEMPUS (3 luni): 1995 (20.02-19.05), Universitatea Tehnică din Erlangen – 

Nürnberg (D), Departamentul de electrotehnică generală şi teoretică LATE – prof. dr. ing. h.c. 

Rolf Unbehauen. 

 Bursă în cadrul proiectului Tempus S_JEP 8001/94: 1996 (29.04-14.06), Universitatea Catolică 

din Leuven (B), Departamentul ESAT, grup MICAS, prof. Willy Sansen. 

 Burse în cadrul proiectului Tempus S_JEP 11518/96: Universitatea Tehnică din Braunschweig 

(D), Universitatea Tehnică din Zaragoza (E), Universitatea Caledoniană din Glasgow (UK), 

Universitatea Tehnică din Graz (A), Universitatea „Politecnico‟ din Torino (I), Universitatea 

naţională din Atena (GR), Universitatea Tehnică din Tampere (FI), Universitatea Tehnică din 

Dresden (D); 

   Bursă în cadrul proiectului de cercetare Româno-

Flamand, BIL 96/174B0697: 2000 (4 săptămâni) Universitatea Tehnică din Gent, (B).  

 Bursă în cadrul proiectului de cercetare Româno-Flamand, BIL 37/00: 2001 (3 săptămâni) 

Universitatea Tehnică din Gent (B). 

 Bursă DAAD: 2002 (2 luni: 20.06-19.07 şi 20.11-19.12.2002), la Universitatea Tehnică din 

Dresden (Germania), Prof. Hans-Joachim Jentschel. 

 Bursă NATO (1 lună: 03.07-01.08.2006) la (Italia), prof. Renato Rizzo. 

 

 Limbi străine cunoscute: 

 Engleză - foarte bine; 

 Germana - foarte bine; 

 Franceza - bine. 



Cluj-Napoca, 15.10.2010 


