
Biografie - Profesor universitar doctor inginer Dumitru-Marcel ISTRATE 
Decan al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată (din 
02.04.2012) 
Prodecan al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată 
(1.03.2008 – 01.04.2012) 
Prodecan al Facultății de Electrotehnică (1.03.2004 – 28.02.2008) 
Membru al Consiliului facultăţii (2000 – prezent) 
Studii de Master în specializarea "Management şi legislaţie în industrie, administraţie şi 
servicii", Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, absolvent 2009 
Studii postuniversitare în specializarea Audit energetic – Auditor autorizat ANRE 
Doctor inginer în Domeniul Științe Inginerești – Inginerie Energetica, din anul 1996 
Absolvent al Facultății de Electrotehnica, Institutul Politehnic Iași, specializarea 
Energetica, în anul 1985  
 
Cercetare 
Domenii: 
• Observabilitatea și controlabilitatea reţelelor de distribuţie;  
• Analiza asistată de calculator a regimurilor tranzitorii electromagnetice;  
• Protecţia la supratensiuni de trăsnet a instalaţiilor electrice;  
• Localizarea defectelor în reţelele electrice; 
• Testarea izolaţiei echipamentelor de înaltă tensiune. 
 
Proiecte finalizate: 
• 8 granturi naționale, la 3 în calitate de director, la 1 în calitate de responsabil partener și la 

3 în calitate de membru al echipei  
• 44 contracte de cercetare cu companii și regii naționale, o parte obținute prin licitație 

deschisă, la 13 dintre ele în calitate de director, iar la 31 în calitate de membru al echipei. 
 

Conducere de doctorat 
Conducere de doctorat în domeniul Inginerie energetica, din anul 2010, având, la momentul 
actual, 3 teze finalizate, 1 stagiu postdoctoral finalizat, 2 doctoranzi in stadiul de finalizare a 
tezei, 5 doctoranzi în stagiu 
 
Discipline 
Titular al disciplinelor: 

• Tehnica Tensiunilor Inalte (anul IV, programul de studii Ingineria Sistemelor 
Electroenergetice) 

• Tehnologii si Instalatii pentru Reducerea Emisiilor Poluante (anul IV, programul de 
studii Managementul Energiei) 

• Regimuri Tranzitorii Electromagnetice (masterat, programul de studii Managementul 
Sistemelor de Energie) 

• Tehnologii Curate (masterat, programul de studii Management, Energie, Mediu) 

Activitate editorială 
Membru in Editorial Board al: 

• Environmental Engineering and Management Journal 
• Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering 
• Buletinul Academiei Mircea cel Batran din Constanta 



• Analele Universitatii din Craiova, Seria Inginerie electrica 
• Editura Politehnium – Membru al comisiei de referenti 

Publicații: 
• 13 cărți și capitole de cărți în edituri recunoscute și cursuri universitare, din care la 5 
prim sau unic autor. 
• 34 articole în reviste și publicații cotate ISI sau în baze de date internaționale, din care la 
7 prim autor. 
• 32 articole prezentate la conferințe cotate ISI Proceedings și baze de date internaționale, 
din care la 8 prim autor. 
• 49 articole în reviste de specialitate recunoscute de CNCSIS, din care la 18 prim autor. 
• 39 articole în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute din țară și 
din străinătate, din care la 13 prim autor. 
• 20 articole în volumele unor manifestări științifice naționale, cu participare 
internațională, din care la 9 prim autor. 
• 17 brevete de invenție, toate in baza de date Derwent Innovation, din care la 4 prim 
autor. 

 
Membru în societăţi ştiinţifice 
- CIGRE – International Council on Large Electric Systems;  
- Comitetul National Roman al CIGRE Paris;  
- Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei 

Membru in societati si asociatii profesionale 
- Expert evaluator ARACIS, domeniul Inginerie energetica 
- Membru al CNATDCU, domeniul Inginerie energetica 
- Electrician autorizat ANRE, grad IV A (proiectare instalatii electrice de orice nivel de 
tensiune si orice putere) 
- Auditor energetica autorizat ANRE pentru audituri energetice complexe (electroenergetic si 
termoenergetic) 

Membru in colectivele de organizare sau in comitetele stiintifice ale conferintelor: 
Electrical and Power Engineering EPE 2004, EPE 2006, EPE 2008, EPE 2010, EPE 2012, 
EPE 2014; Simpozionul Internaţional de Electromecanică şi Energetică SIELMEN 2005; 
SIELMEN 2007; SIELMEN 2009; World Energy System Conference WESC 2008; 
International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering ATEE 2015; 
International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment OPTIM 
2014, OPTIM 2015; IC-SPETO 2015; International Conference on Environment and 
Electrical Engineering EEEIC 2011, EEEIC 2012, EEEIC 2013, EEEIC 2014, EEEIC 2015; 
World Renewable Energy Congress WREC 2015. 

Premii 
- Medalia de argint la Salonul internaţional al invenţiilor şi tehnicii noi, Iaşi 1994 – pentru 
Brevetul avand International Patent Classification H02J-003/18,  
http://apps.isiknowledge.com. 
- Medalia de aur la Salonul internaţional al invenţiilor “EUREKA ‘94”- Bruxelles, 1994 – 
pentru brevetul avand International Patent Classification H02J-003/18, 
http://apps.isiknowledge.com. 
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