
CURRICULUM VITAE

IOAN Constanţiu Daniel

1. Adresa profesionalã: Universitatea "POLITEHNICA" din Bucureşti
   Spl. Independenţei 313, 060042 Bucureşti, Tel/Fax: 316 95 70
   E-mail: lmn@lmn.pub.ro
   http://www.lmn.pub.ro/~daniel

2. Data şi locul naşterii: 1 ianuarie 1948 - Brãila
    Stare civilã:             Cãsãtorit, un copil

Limbi straine: Engleza, Franceza

3. Studii şi titluri:
1979 - Dr. ing. în specialitatea Bazele Teoretice ale Electrotehnicii la I.P.B.
1970       - Inginer - Fac. Electrotehnicã, Institutul Politehnic Bucureşti (I.P.B.)
1965 - Bacalaureat Secţia realã - Liceul Nicolae Bãlcescu - Brãila

Teza de doctorat intitulatã Regimul tranzitoriu al câmpului electromagnetic în medii neliniare
- Abordare sistemicã şi scheme echivalente a fost elaboratã sub îndrumarea prof.dr.doc. C. I.
Mocanu.

In anii 1978 si 1980 am efectuat doua stagii postdoctorale de cate doua luni, la
Directia de Studii si Cercetari a Electricite de France, Paris, unde in calitate de colaborator al
Acad. R. Radulet si al profesorilor Al. Timotin si A. Tugulea am continuat cercetarile din teza
si am dezvoltat programe originale pe cele mai puternice calculatoare din acea vreme.

4. Funcţii didactice şi locuri de muncã:
Din 1994 - Profesor - Catedra Electrotehnicã, Fac. Inginerie electrica,  U.P.B.

1990-1994  - Conferenţiar - Catedra Electrotehnicã, Fac. Electrotehnicã ,  I.P.B.
1979-1990  - Şef de lucrãri - Catedra Electrotehnicã, Fac. Electrotehnicã ,  I.P.B.
1970-1979  - Asistent  - (al Acad. RemusRadulet) Catedra Electrotehnicã, Fac.

Electrotehnicã ,  I.P.B.

5. Activitate didacticã: 
Cursuri şi aplicaţii la disciplinele Bazele electrotehnicii, Electrotehnicã şi electronicã

industrialã, Metode numerice, Metode pentru calculul câmpului electromagnetic, Proiectarea
asistatã de calculator a dispozitivelor electromagnetice la diferite facultãţii din U.P.B., în
special la Facultatea de Inginerie Electrica (anii II-VI). Am condus proiecte de diplomã,
dizertaţii de master şi teze de doctorat. Sunt conducãtor de doctorat în domeniul Ştiinţe
tehnice / Inginerie electricã. Am fost invitat şi am ţinut prelegeri la mai multe universitãţi de
prestigiu din ţarã (Universitatea Tehnicã din Iaşi, Cluj şi Braşov) şi de peste hotare
(CALTECH, ISU, CMU, din SUA, T.U. Graz, T.U. Budapesta, London University, Bath
University, U. Geneva, T.U. Eindhoven, EPFL, University of Tokyo, etc.).

6. Activitate ştiinţificã:

Cele mai importante contribuţii ştiinţifice am adus în subdomeniile:



• Modelarea dispozitivelor electromagnetice cu efect de câmp (modele de ordin redus,
scheme echivalente cu parametri distribuiţi, inclusiv modelarea interconexiunilor şi
componentelor pasive din circuitele integrate);

• Dezvoltarea metodelor de modelare, simulare şi optimizare numericã a dispozitivelor şi
sistemelor electromagnetice şi electronice (metode numerice pentru calculul câmpului
electromagnetic, la frecvenţe joase şi înalte, în medii liniare sau neliniare, probleme
cuplate, algoritmi genetici şi evoluţionişti, probleme inverse, instrumente pentru
automatizarea proiectarii nano-electronice);

• Metode numerice şi calcule de înaltã performanţã (inclusiv algoritmi paraleli şi
distribuiţI, "soft computing") cu aplicaţii în ingineria electricã în sens larg
(electrotehnicã, electronicã, electroenergeticã, automaticã);

• Metode de defectoscopie electromagneticã nedistructivã (senzori de câmp magnetic
specializaţi, circuite de procesare a semnalului inclusiv circuite VLSI dedicate, circuite
neurale);

• Dezvoltarea metodelor de instruire asistatã de calculator, în special în domeniul
metodelor numerice şi cel al analizei simbolice, inclusiv în educaţia la distanţã prin
Internet.

7. Activitate managerialã şi tehnicã, proiecte nationale si internationale:

• 1984 - Infiintarea Laboratorul de Metode Numerice (LMN) din UPB

• 1991-94 - Coordonator al roiectul TEMPUS SJEP 2717 dedicat infiintarii şcoli
postuniversitare de inginerie electricã asistatã de calculator cu douã direcţii de
specializare: Proiectarea asistatã de calculator a dispozitivelor electromagnetice şi
Concepţia microsistemelor (VLSI). Proiectul a fost declarat de Comisia Europeanã unul
din cele trei proiecte TEMPUS I model in Romania.

• 1993 Presedintele si organizatorul la Bucureşti a celei de a doua Conferinţe Internaţionale
de Educaţia Inginerilor Asistatã de Calculator (CAEE'93), la care au participat 120
specialişti din 20 de ţãri, finantata de CE printr-un grant din programul PECO

• 1993 – 1995 contractor al proiectului EUROEAST din cadrul schemei
COPERNICUS'93, dedicat extinderii serviciilor EUROCHIP şi ulterior la
EUROPRACTICE, programe ale Comunitãţii Europene (în cadrul schemei ESPRIT),
destinate dezvoltãrii învãţãmântului superior dedicat proiectãrii circuitelor VLSI.

• 1994-95 - Coordonator al retelei Europeane de competenta in SCEE - TEMPUS JEN
2717

• 1995 - Fondatorul, presdinte - director general al Centrul de Inginerie Electricã Asistatã
de Calculator (CIEAC) din Universitatea "Politehnica" Bucureşti, centru de cercetari care
a derulat peste o sutã de teme de cercetare cu finanţatori publici, parteneri industriali sau
finanţatori externi, coordonate de peste 30 responsabili de proiecte din facultãţile
Electrotehnicã, Energeticã, IMST, Automaticã şi calculatoare din UPB



• 1995 - am lansat "Iniţiativa Naţionalã pentru Calcule de Înaltã Performanţã" - INCIP –
finanţatã din 1998 de CNCSU/MEN din fondurile Bãncii Mondiale, în programul
Reforma Învãţãmântului Superior Românesc – proiectul Baze de Cercetare cu Utilizatori
Multipli (BCUM) - HPC-CoLaborator, la care am fost coautor. În cadrul acestui proiect
s-a instalat în U.P.B, in septebrie 2001 primul calculator de înalta performanţã (Sun 10K
cu 32 procesoare) din RoEduNet.

• 1995-98 - Contractor al proiectului proiectului TEMPUS S-JEP 9122, dedicat
comunicãrii audiovizuale bazatã pe tehnologia informaţiei

• 1995-2000 - Participant la parteneriatul international ENDE dedicat defectoscopiei
electromagnetice nedistructive, finantat de JSAEM

• 1996 am organizat primul Seminar Româno-Japonez de Electromagnetism aplicat –
RJJSAEM care a avut loc la Neptun, la care au participat 30 specialisti japonezi si 60
romani, finantat de JSAEM

• 1997-2000 Contractor al proiectului INCO-COPERNICUS-MANODET, dedicat
cercetarilor in domeniul defectoscopiei prin curenţi turbionari bazata pe un nou principiu
de masurare a campului magnetic

• 1998 am organizat (in calitate de co-presedinte) cel de-al doilea Seminar JRJSAEM care
a avut loc în Kiryu – Japonia şi la care au participat 15 specialişti români, a caror
deplasare a fost finantata de partea japonezã (proiect JSAEM)

• 2002-04 Contractor al proiectului de cercetare FP5/IST/CODESTAR, dedicat modelãrii
electromagnetice compacte a componentelor pasive din circuitele integrate de înalta
frecvenţã

• Am coordonat peste 40 de cercetãri ştiinţifice pe bazã de contract şi granturi obţinute
în urma unor competiţii nationale sau internationale (DISTRIB, LOCAP, TEZED-baza de
date pentru tezaurul CEI, XTAL, EUROEAST, FAP, MANODET, ENDE, CODESTAR,
etc.) concretizate în tot atâtea rapoarte de cercetare. Am stabilit un puternic parteneriat
international, in proiectele educationale si de cercetare fiind implicate personalitati si
laboratoare din cel mai prestigioase universitati din lume. Numai dupã 1990 valoarea
granturilor educaţionale şi de cercetare, atrase prin competiţie internaţionalã a depãşit
patru milioane de Euro (din care peste 30% gestionate direct de LMN si CIEAC).

8. Lucrãri publicate
Am contribuit in calitate de autor sau coautor la peste 40 carţi cu ISBN, editate în

România sau în strãinãtate.
Am redactat manualele de "Electrotehnicã şi electronicã industrialã" în trei volume

şi "Metode pentru calculul câmpului electromagnetic", tipãrite de editura UPB. Am colaborat
la elaborarea unor materiale didactice publicate pe plan local sau la edituri naţionale, din care
menţionez: 2 culegeri de probleme de electrotehnicã şi 3 îndrumare de laborator de
electrotehnicã şi metode numerice, cursul de Metode numerice în ingineria electricã. În anul
1993 am depus o intensã activitate editorialã şi publicisticã, în calitate de editor ştiinţific a 14
monografii însumând peste 3000 pagini, scrise în românã, englezã sau francezã. Lucrãrile au
fost multiplicate de Editura Clubului TEMPUS 2000. Am contribuit în calitate de coautor la



elaborarea monografiilor “Utilizarea instrumentelor Unix în ştiinţã şi tehnologie” şi “Metode
numerice în ingineria electricã”, apãrute la Editura Matrixrom.

Sunt coautor sau coeditor al unor cãrţi şi monografii editate de prestigioase edituri
internaţionale, cum sunt: Thesaurus CEI rotionnel de l’electricite – CEI Geneva, 1986,
Industriele links, computers and design – CMP Boston 1992, Nondistructive testing of
materials, IOS Press, Amsterdam, 1995 şi Electromagnetic Nondestructive Evaluation, IOS
Press, Amsterdam, 1998, Applied Electromagnetic and Mechanical Systems, JSAEM Press,
1999, Scientific Computing in Electrical Engineering (W.H.A. Schilders et al Eds), Springer,
2004, Scientific Computing in Electrical Engineering (M.A. Anile Ed.), Springer, 2005.

Dintre revistele de specialitate în care am publicat peste 50 articole (din care peste
20 cotate ISI, peste 40 recenzate INSPEC şi 100 citãri în jurnale ISI), cele mai importante
sunt
IEEE Transaction on MAGNETICS (14
articole);
IEEE Transanction on Education;
International Journal of Applied
Electromagnetics (2 articole);
JSAEM Studies in Applied Electromagnetics
and Mechanics (7 articole publicate);
COMPEL The International Journal for
Comp. and Math. (4 articole publicate);
Physica B (Condensed Matter);

Applied Computational Electromagnetics
Soc. Journal;
European Journal of Engineering Education;
Revue Roumaine des Sciences Techniques (8
articole publicate şi coeditor al unui numãr
special);
Buletinul Universitãţii “Politehnica”
Bucureşti;
Buletinul Institutului Politehnic Cluj;
Revista Electrotehnica.

Am publicat peste 110 comunicari ştiinţifice (din care peste 30 cotate ISI-
Proceedings) ca urmare a participãrii la manifestãri ştiinţifice naţionale şi
internaţionale, din care cele mai importante sunt:

COMPUMAG Grenoble, 1978;
Conferinţa Anualã de Semiconductoare -
CAS '87 - Sinaia, 1987
International Conference on Computer
Science and Control System - CSCS -
Bucharest '87
Conference on Computer Aided Engineering
Education - CAEE'91 - Praga, 1991
International Engineering Education Congres
- Portsmouth, 1992
IASTED Int. Conf. on Appl. Informatics -
Insbruck, 1992
COMPEURO - Haga, 1992
Conference on Computer Aided Engineering
Education - CAEE'93 - Bucureşti, 1993
EUROCHIP Workshop - Toledo, 1993
EUROCHIP Workshop - Dresda, 1994
IGTE - Symposium - Viena, 1994

RJJSAEM'96 - Neptun
ISEM Braunschweig, 1997
ENDE Reggio Calabria, 1997
COMPUMAG Rio - Brazilia, 1997
IEEE CEFC, Tucson - SUA, 1998
ENDE Paris, 1998
IGTE Graz, 1998
JRJSAEM Kiryu, 1998
ISEM, Pavia, 1999
ENDE, Des Moines, Iowa, 1999
COMPUMAG, Sapporo, 1999
IEEE CEFC, Milwakee, 2000
EPNC  2000, Cracow
ENDE, Budapest 2000
IGTE, Graz, 2000
OIPE, Torino, 2000
ISEM, Tokyo, 2001



CNNA - Roma, 1994
JJHS - Budapesta, 1994
COMPUMAG Berlin, 1995
ISEM Cardiff, 1995
CAEE - Bratislava, 1995
ENDE  - Electromagnetic Nondistructive
Evaluation- Londra, 1995
IEEE CEFC'96 Okayama, Japonia
ROSE'95 şi 1996 Bucureşti
EDTC’95 Paris – European Design and
Testing Conference

COMPUMAG, Evian, 2001
ACEMP, Kusadasi, 2001
PIERS 2001, Osaka
MACSINET 2001, Eidhoven
SCEE 2002, Eindhoven
IGTE 2002, Graz
IEEE CEFC 2002, Perugia
PIERS 2004, Pisa
IEEE CEFC 2004, Seoul
SCEE 2004, Capo d'Orlando
Compumag 2005, Seishan

9. Voluntariat si activitate in Societatea civila

Sunt sau am fost membru in urmãtoarele asociaţii profesionale:

• IEEE - Institutul Inginerilor Electricieni şi Electronişti (Preşedintele Secţiunii
România în perioada 1997-1998), membru al societãţilor: MAG, AP, ED, CAS,
Computers şi Education;

• ACM - Association of Computing Machines;
• SIAM – Society of Industrial and Applied Mathematics;
• AMS – American Mathematical Society;
• ICS – International Compumag Society (membru co-fondator);
• GURU - Grupul Utilizatorilor Români de UNIX
• SOCROMINFO - Societatea Românã de Informaticã (co-fondator)
• SIAC - Societatea de inginerie asistatã de calculator (co-fondator)
• EUROPRACTICE - Consorţiu European pentru VLSI Design Training

Membru în consiliul editorial (Editorial Board) la revistele European Journal of
Engineering Education şi International Journal on Applied Electromagnetics and Mechanics.
Membru in comitetul de directie la seria de volume Electromagnetic Nondistructive
Evaluation - IOS Press. Referent (reviewer) la IEEE Transaction on Magnetics si IEEE
Trancacion on Computer Aided Design of CAD. Referent ştiinţific (expert evaluator) la mai
multe organizaţii naţionale şi internaţionale: TEMPUS, CER, CNI, ANSTI, CNCSU.

Am contribuit la organizarea urmãtoarelor conferinţe internaţionale:

• CAEE '93 - Bucureşti - Preşedintele
Comitetului de Organizare

• EDTC '95 - Paris - membru în
Comitetul de Program, Chairman de
secţie, reviwer

• CAD/CAM - 11th International
Conference '95 - Bogota - membru
în Comitetul de Program

• ISEM '95 - Cardiff - membru în

• JRJSAEM '98 - Gunma University -
Japonia - Copreşedinte Com. de
Organizare

• CAEE '97 - Cracovia - membru în
Comitetul de Program

• ENDE '97 - Reggio Calabria -
membru în Comitetul ştiinţific

• ENDE '98 - Paris - membru în
Comitetul ştiinţific



Comitetul Tehnic, reviwer
• CAEE '95 - Bratislava - membru în

Comitetul de Program, reviwer.
• RJJSAEM '96 - Neptun -

preşedintele Comitetului de
Organizare, reviwer

• CALISCE '98 - Goteborg - membru
în Comitetul de Program

• ISEM '99 - Pavia - Chairman de
secţie

• ENDE '99 - Iowa State University -
membru în Comitetul ştiinţific

• ISEM ’02 Tokyo - membru in
Comitetul International

• SCEE 04 Capo d'Orlando - Membru
in comitetul de program

• DATE 05 - Membru in comitetul de
program, reviwer

• SCEE 06 Sinaia - Membru in
comitetul de program si in
Comitetul de organizare (trezorier)

Am fost membru PCR intre 1968 si 1989, unde am primit fost sanctionat cu "Vot de blam cu
avertisment" pentru participarea mea la miscarile studentesti din decembrie 1968. Nu am
colaborat cu Securitatea, ci dimotriva am fost interogat de trei ori, pentru delicte de
exprimare. Am participat cu succes la revolta din decembrie 1989 si am fost fara succes
"golan" in Piata Universitatii.

Sunt co-fondator la Asociatia fostilor bursieri TEMPUS (Clubul TEMPUS 2000) si
Asociatia Absolventilor Politehnicii - AAP, la care am fost ales presedinte, amandoua
functionand fara prea mare succes. Sunt membru co-fondator al Solidaritatii Universitare.
Am fost pentru un mandat in perioada 1994-97 membru al Consiliului National al Fundatiei
Soros pentru o Societate Deschisa, care lua decizii stategice referitoare la un buget anual de
cca 20 milioane USD.

Am fost membru al Senatului UPB, de unde am demisionat in semn de protest pentru
ca doar 10% din senatori au acceptat sa se stipuleze in Carta UPB obligatia Rectorului de a
prezenta in fata Senatului un raport anual, care sa contina si bugetul.

10. Recunoasteri

În 1994 am fost nominalizat pentru Who's Who in the World editia XIII, pentru
activitate ştiinţificã şi universitarã.

În 2000 am obţinut premiul "Gh. Cartianu" al Academiei Române pe 1998 pentru
contribuţiile aduse în ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei.

În anul 2000 am primit prestigioasa distincţie IEEE The Third Millennium Medal
pentru "realizãri şi contribuţii excepţionale".

Mai 2005


