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OFERTA  DE PRACTICĂ 
Argumente pentru o carieră profesională de succes  
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 ISPE – rolul în piață 

 
 Echipa ISPE 

 
 Secvența DOMENIILOR DE PRACTICA 

 
 Practicanții de azi – Inginerii de mâine 

 
 Experiență = Competență 
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ISPE 65 de ani de excelență 

 
 
 
 
 
Pe scurt 
Institutul de Studii şi Proiectări Energetice, 
companie privată, activă din anul 1949, 
oferă servicii de consultanţă şi inginerie 
destinate clienţilor din sectorul public şi 
privat, atât din ţară cât şi de peste hotare. 
 
Tradiţie, excelenţă, experienţă, muncă în 
echipă, profesionalism, eficienţă ! 
 
ISPE partener strategic în dezvoltarea 
proiectelor de investiţii 
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ROLUL  ISPE ÎN PIAŢĂ 
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 Consultanţă tehnică, financiară şi instituţională 
 

  Studii. Cercetare & Dezvoltare 
 

  Inginerie de bază şi de detaliu 
 

  Conducere de proiect 
 

  Alte servicii inginereşti 
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DOMENIILE de ACTIVITATE 

PRODUCERE  
Q & E 

TRANSPORT si  
DISTRIBUTIE  

ENERGIE ELECTRICA 

SURSE  
REGENERABILE de  

ENERGIE  

EFICIENȚĂ  
ENERGETICĂ 

PROTECȚIA  
MEDIULUI 

SERVICII  
MUNICIPALE  

ALTE INDUSTRII 
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Expert 
 

Nume şi prenume expert 
 

Funcƫia 
 

Vechime 
ani 

Echipa de management proiect: 

 Manager local  
 
 

Grigorovici Irina Gabriela 
 
 

Inginer 
 
 

13 
 
 

Echipa de implementare proiect: 

 Responsabil tehnic  
 

Mădălina Anastasiu 
 

Inginer 
 

30 
 

 Expert schimb                   
experienţă  

 
 

 
Popescu Anca Eufrosina 
 
 

Inginer 
 
 

49 
 
 

 Responsabil practică  
  
 

Mihaela Dumitru 
 

Jurist 
 

24 
 

 Responsabil 
publicitate  

 

 
Gloria Popescu 
 

Inginer 
 

26 
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Domeniu practică Tematică practică 

EFICIENŢA ENERGETICĂ                
ȊN CENTRALE TERMOELECTRICE 

(CTE) 

Capabilităƫi in domeniul eficientei  
energetice in CTE 
                                     Delia Marasescu 

Promovarea proiectelor de investiƫii 
                                   Roxana Cruceanu 

INSTALAŢII DE PRODUCERE A 
ENERGIEI 

Centrala Electrică de Termoficare 
                                                Lidia Mitroi 

DOMENII DE PRACTICA 
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Domeniu practică Tematică practică 

SOL:  
TEHNOLOGII PROTECŢIA 
MEDIULUI. 
MANAGEMENT 
DEŞEURI 

Depozite de zgură şi cenuşă 
                                                                                 Adela Badescu 

Managementul  deşeurilor solide din centralele  
cu funcƫionare pe cărbune. 
                                                                          Laurentiu Maier 

EFICIENŢA ENERGETICĂ  
ȊN CONSTRUCŢII 

Clădiri cu consum foarte redus de energie.  
                                                                          Adriana Milandru 

Reabilitarea termică a clădirilor 
                                                                             Victor Cristescu 

MANAGEMENT 
PROIECT / PROGRAME 
NAŢIONALE ŞI 
INTERNAŢIONALE 

Accesarea programelor europene de finanƫare 
                                                 
                                                                         Camelia Vasile 
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Domeniu practică Tematică practică 

SCHIMBARI 
CLIMATICE.  
AER: 
TEHNOLOGII DE 
MEDIU. 
TEHNOLOGII CCS 

Soluƫii tehnologice de desulfurare a gazelor de ardere. 
Soluƫii tehnologice de captare CO2. Campanii de informare a  
publicului                                                        
                                                                                  Claudia Tomescu 

Soluƫii tehnologice de desprăfuie a gazelor de ardere.   
Soluƫii tehnologice de captare CO2  (postcombustie,  
oxicombustia) 
                                                                                       Irene Samoila 

Soluƫii tehnologice de reducere a poluării aerului de către  
depozitele de zgură şi cenuşă. 
                                                                                      Daniel Bisorca 
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Domeniu practică Tematică practică 

STRUCTURI DE 
FINANŢARE. 
INGINERIE 
ECONOMICĂ 
 

Studiu de fezabilitate. 
                                             Ileana Constantinescu 

SISTEME 
TERMOMENCANICE  
ȊN CENTRALE 
ELECTRICE. 
TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI ŞI 
COMUNICAŢII ȊN 
PROIECTARE. 

Procesul realizării unui proiect din secţia sisteme 
termomecanice 
                                                    Serban Iosifescu 

Prezentarea procesului de elaborare  a unui proiect  
specialitate termomecanic 
                                                             Monica Muscu 

Aplicaţii de calcul al conductelor: mecanic  şi termic (pierderi de 
caldură)  
                                                                Virgil Crisan 
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OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

 Adaptarea și orientare funcție de 
cerințele forței pieței de muncă 

 Dobândirea de cunoștințe și abilități 
ce vor facilita angajarea  

 Cunoașterea regulilor de comunicare 
valabile în mediul organizațional 

 Adaptarea mai rapidă la situațiile 
reale de lucru în toate domeniile 

 Formarea gândirii în spiritul creșterii 
eficienței activității 
 
 
 

  

Posibilitatea dezvoltării unei cariere în 
domeniul proiectării  
Posibilitatea de a lucra într-o companie de 
top cu specialiști de înalt profesionalism în 
domeniile: energetic, audit și certificare 
energetică,  construcții, instalații, protecția 
mediului, cooperare internațională, 
finanțare proiecte etc. 
Acumularea de experiență și aptitudini în 
folosirea unor programe specializate 
Modelare 3D (conducte, echipamente, 
puncte termice) folosind soft specializat 
 

Practicantii de azi – inginerii de maine 
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COMPETENȚE  DOBÂNDITE 
 Capacitatea de a lucra într-un mod 

flexibil și cooperant într-o echipă 
 Abilitatea de identificare și 

îmbunătățire a propriilor puncte tari 
și puncte slabe 

 Capacitatea de a iniția și susține 
conversații pe subiecte tehnice 

 Capacitatea de a evalua și asuma 
riscuri în diverse situații 

 Dezvoltarea gândirii și 
raționamentului matematic, 
înțelegerea și utilizarea 
reprezentărilor grafice ale 
echipamentelor și tehnologiilor 
energetice 
 
 

  

Capacitatea de a elabora și implementa un 
proiect 
Capacitatea de a utiliza tehnologii 
informaționale (utilizare programe specifice 
de calcul și prelucrare informații) 
 Înțelegerea și utilizarea unor elemente 
specifice ingineriei termomecanice 
Capacitatea de a recunoaște trăsăturile 
esențiale ale fenomenelor studiate 
Competențe antreprenoriale 
 

Experienta = Competenta 
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Date de contact 

 
Sediul Central 
Bdul Lacul Tei 1-3 
020371 Bucureşti 
 
tel:  021 210 10 95 
fax: 021 210 23 34 
email: office@ispe.ro 
 

                                
www.ispe.ro 

Sucursala Timişoara 
Str. Gheorghe Lazăr 18-20 
300081 Timişoara 
 
tel:  025 620 03 69 
fax: 025 419 20 88 
email: office@ispetm.ro 
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