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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume DUBOVAN LIDIA 

Adresă Str. Calugareni, nr. 1, cod 220037, Drobeta Turnu Severin, Romania 

Telefon(oane) +40.252.333431 Mobil: 0724227973 

Fax(uri) +40.252.317219 

E-mail(uri) dubovanlidia@yahoo.com 

  

NaŃionalitate română 

  

Data naşterii 18 iunie 1954 

  

Sex feminin 

  

ExperienŃa profesională  

  

Perioada  2006 – prezent: 

FuncŃia sau postul ocupat  Sef lucrari 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

 Activitate academica 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanica, Departamentul de Ingineria si 
Managementul Sistemelor Tehnologice, Drobeta Turnu  Severin, Romania 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

 Invatamant superior 

Perioada  2003 - 2006 

FuncŃia sau postul ocupat   Profesor, gradul didactic II 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

 Activitate didactica, Secretar stiintific 

Numele şi adresa angajatorului Grup Scolar „Domnul Tudor”, Drobeta Turnu Severin, Romania 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant preuniversitar 

Perioada 1999-2003 

FuncŃia sau postul ocupat Profesor titular-definitivat, 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Activitate didactica, Secretar stiintific 

Numele şi adresa angajatorului „Liceul Industrial Nr.1”, Drobeta Turnu Severin,Romania 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant preuniversitar 

Perioada  1986-1999 

FuncŃia sau postul ocupat  Profesor inginer detasat 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

 Activitate didactica 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Industrial Nr.1”, Drobeta Turnu Severin, Romania 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant preuniversitar 

Perioada 1982 - 1986 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaŃii despre Europass accesaŃi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© ComunităŃile Europene, 2003   20060628 

 

FuncŃia sau postul ocupat Inginer proiectant 

Numele şi adresa angajatorului „Santierul Naval”, Drobeta Turnu Severin, Romania 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Proiectare 

  

Perioada   2000 - 2012 

FuncŃia sau postul ocupat   Membru in colective de cercetare stiintifica, elaborare si implementare 
proiecte cu finantare internationala 
(1 contract cu finantare nationala si 5 proiecte finantare internationala, vezi anexa) 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

  Activitate de cercetare stiintifica 
   

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Grup Scolar „Domnul Tudor” Drobeta Turnu Severin 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant superior, preuniversitar 

  

Perioada    2000-2012 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

  Autor si co-autor articole (6), autor si co-autor carti (cursuri universitare 1, carti 
2 – vezi anexa)  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Mecanica, Departamentul de Ingineria si Managementul Sistemelor 
Tehnologice, Drobeta Turnu  Severin, Universitatea din Craiova, Romania 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Publicare articole si carti 

  

EducaŃie şi formare  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obŃinută specializarea:  Formator 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

GR.SC.Electroputere din Craiova, Romania 

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obŃinută specializarea:  Proiectarea si fabricatia asistate de calculator 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova, Romania 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obŃinută specializarea: Oportunitati de finantare in procesul de integrare europeana a 
Romaniei 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova, Romania 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obŃinută Doctorat in domeniul : Inginerie Electrica 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale 

dobândite 

 Titlul tezei de doctorat:”Contributii privind sistemele automate de masurare si control 
a parametrilor fizici pe navele fluviale”, coordonator stiintific: prof. dr. ing. Dumitru 
Calueanu 

 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea “Dunarea de Jos” Galati, Romania 

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obŃinută Gradului didactic II, învăŃământ preuniversitar 
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Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” GalaŃi, Romania 

Perioada 1990 

Calificarea / diploma obŃinută Definitivat învăŃământ preuniversitar 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” GalaŃi, Romania 

Perioada 1976 - 1982 

Calificarea / diploma obŃinută Inginer, specializarea: Nave, grupa opŃională -Echipamente de bord, 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Mecanică, Universitatea „Dunărea de Jos” GalaŃi, Romania; 

Perioada 1970 - 1975 

Calificarea / diploma obŃinută Diploma bacalaureat 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Liceul nr. 7, GalaŃi, Romania 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 1. Limba franceza - bine 
2. Limba engleza - bine 

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

  Competente dobandite prin specializarile obtinute si prin activitatile desfasurate, 
enumerate mai sus 

CompetenŃe şi aptitudini tehnice Inginerie Navala si Navigatie, Arhitectura navala, Inginerie Electrica, Echipamente si 
Insatalatii de Bord 

  

CompetenŃe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 Windows XP Professional, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), ACAD, 
CorellDraw 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

Anexe Anexa CV – participari programe internationale, activitate cercetare stiintifica, 
publicatii, apartenenta la societati stiintifice si profesionale, alte activitati 
profesionale, participari programe europene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imst.ro/cadre/anexe_cv/DubovanL_ro_anexa.pdf

