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Data şi locul naşterii. Studii. Specializări şi titluri
08.12.1974, Timişoara, judeŃul Timiş, România;
Colegiul naŃional “Gheorghe Lazăr” din Sibiu , România – promoŃia 1993;
Facultatea de Matematică, Universitatea Bucureşti, România – promoŃia 1997;
Studii aprofundate –“Analiză reală şi complexă”,
Facultatea de Matematică, Universitatea Bucureşti, România-promoŃia 1999;
Doctor în domeniul Matematică din 2011, titlul de doctor fiind obŃinut la
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, având conducător ştiinŃific pe
prof. univ. dr. Grigore Ştefan Sălăgean;
Titlul tezei de doctorat este “Operatori diferenŃiali si integrali pe spaŃii de funcŃii
de o variabilă complexă”;
Limbi străine cunoscute – engleză (foarte bine), franceză (mediu), germană
(începător).

2. FuncŃii didactice (profesionale) şi locuri de muncă
• în perioada 2000-2002, preparator, Catedra de Matematică, Facultatea de ŞtiinŃe,
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu;
• din 2002 pâna în prezent, asistent, Departamentul de Matematică, Facultatea de
ŞtiinŃe, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.
3. Activitate profesională
• Activitate didactică
- predare seminarii la disciplinele “Analiză reală”, “Structuri algebrice”, “Algebră
liniară, geometrie analitică şi diferenŃială”, “Analiză funcŃională”, “Matematici
superioare”, “Analiză complexă” .
- îndrumarea unor lucrări ştiinŃifice ale studenŃilor la sesiunile studenŃeşti de
specialitate desfăşurate sub egida Departamentului de Matematică al ULBS-ului .
• Activitate tehnică ----• Activitatea ştiinŃifică (a se vedea lista de lucrări)
- 7 articole publicate, 1 în curs de apariŃie;
- participarea (cu comunicare) la 2 simpozioane internaŃionale (International
Symposium –Twenty years of mathematics in the “Lucian Blaga” University of
Sibiu-Romania-2010; The 23rd International Conference on Operator TheoryTimişoara-România-2010) şi la 2 simpozioane (conferinŃe) naŃionale (Sesiunea
anuală a Departamentului de Matematică a FacultăŃii de ŞtiinŃe, din cadrul

UniversităŃii “Lucian Blaga” din Sibiu - 2003; Sesiunea anuală de comunicări
ştiinŃifico-metodice în Matematică - Sibiu-2006).
- îndrumarea unor lucrări ştiinŃifice ale studenŃilor la sesiunile studenŃeşti de
specialitate desfăşurate sub egida Departamentului de Matematică al ULBS-ului.
• Proiecte de cercetare: ----4. Activitate de elaborare şi publicare de lucrări
• Lucrări didactice (profesionale) -----• Lucrări tehnice ------• Lucrări ştiinŃifice (a se vedea lista de lucrări) - 6 articole publicate, 2 în curs
de apariŃie (au fost acceptate), 1 trimis spre publicare.
5. Alte date referitoare la prestigiul profesional
- Secretar la “General Mathematics”;
- Membră a SocietăŃii de ŞtiinŃe Matematice din România începând cu anul 2003.
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