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NUME  Prenume MUNTEANU Adrian Family name First 
name 

MUNTEANU Adrian 

Titlu conf.dr.ing. Title Associated Professor PhD 

Adresa:  Adress:    

Birou: TEX6 Office:  TEX6 

Telefon: +40-232+701279 Phone:  +40-232+701279 

Fax: +40-232-237627 Fax:  +40-232-237627 

e-mail: amunteanu@tuiasi.ro e-mail:  amunteanu@tuiasi.ro 

Activitate didactica Didactic activity 

Cursuri: Sisteme electrice pentru 
tracțiune și autovehicule,  
Tehnologia construcției și 
fabricării mașinilor electrice,  
Încercările mașinilor electrice,  
Mașini electrice,  
Mașini electrice I,  
Mașini electrice II 

Courses: Automotives Electric Propulsion 
Systems  
Electrical Engineering 
Technology 
Electrical Machines Testing 
Electrical Machines,  
Electrical Machines I, 
Electrical Machines II 

Lucrări 
practice/proiect/
seminar: 

Sisteme electrice pentru 
tracțiune și autovehicule,  
Tehnologia construcției și 
fabricării mașinilor electrice,  
Încercările mașinilor electrice,  
Mașini electrice,  
Mașini electrice I,  
Mașini electrice II 

Labs/projects/se
minars: 

Automotives Electric Propulsion 
Systems  
Electrical Engineering 
Technology 
Electrical Machines Testing 
Electrical Machines,  
Electrical Machines I, 
Electrical Machines II 

Materiale 
didactice în 
format electronic 
(link): 

http://masinielectrice.wixsit
e.com/tuiasi/publicatii  

Teaching 
materials (link ): 

http://masinielectrice.wixsite.c
om/tuiasi/publicatii  

Activitate ştiinţifică Scientific activity 

Domenii de 
cercetare: 

Proiectarea, simularea și 
otimizarea mașinilor electrice, 
Sisteme electrice pentru tracțiune 
și autovehicule, 
Tehnologie in inginerie electrică 

Research 
fields  

Electrical machines design and 
optimization 
Automotives electric propulsion 
systems 
Electrical engineering technology 

Publicaţii:  2 cursuri publicate la edituri 
CNCSIS 

 unui capitol de carte la o editură 
din străinătate,  

 unui număr total de 73 lucrări 
științifice din care: 

o 19 dintre acestea publicate în 
extenso în reviste cotate şi în 
volume proceedings indexate ISI 

Publications: 2 courses at CNCSIS publishing 
house 
1 book chapter at foreign 
publishing house 
73 scientific papers: 
-19 articles ISI Web of Knowledge 
-28 articles published in journals 
indexed in databases 
-26 articles published at national 

http://masinielectrice.wixsite.com/tuiasi/publicatii
http://masinielectrice.wixsite.com/tuiasi/publicatii
http://masinielectrice.wixsite.com/tuiasi/publicatii
http://masinielectrice.wixsite.com/tuiasi/publicatii


Thomson-Reuters,  
o 28 în reviste şi volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate în 
alte baze de date internaţionale, 

o 26 în volumele unor conferințe 
naționale sau internaționale 
neindexate, 

and international conferences 

Proiecte de 
cercetare: 

1 proiect național, în calitate de 
director de proiect, 
2 proiecte de cercetare naționale, 
în calitate de membru, 
1 proiect internațional, în calitate 
de cercetător invitat 

Research 
grants: 

1 national grant as project 
manager 
2 national grants as team member 
1 international grant as visiting 
scholar 

Colaborări/alte activităţi: Collaborations / Other activities: 

Parteneriate şi colaborări 
internaţionale 

 International partnerships 
and collaborations: 

 

Parteneriate şi colaborări 
naţionale 

 National partnerships and 
collaborations: 

 

Membru în: IEEE, SETIS Member of: IEEE, SETIS 

Curriculum vitae (link)  Curriculum vitae (link)  

 

 

 


