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Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Gherman, Petre,Lucian 
Adresă(e) 306, Pestișu Mare, 331004, Hunedoara, Romania 

Telefon(oane) 0040254207502 Mobil: 0762012500 
Fax(uri) 0040254207501 

E-mail(uri) lucian.gherman@upt.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 06 mai 1971 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională 31 ani din care 19 ani în învățământul superior 
  

 

2002 – prezent 
 

Septembrie 2013- Septembrie 2014 

   

  Preparator, asistent, șef lucrări 
 
Director general C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA 

Martie 2020 - în prezent  
  

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Departamentul de    
  Inginerie electrică și informatică industrială, str. Revoluției, nr.5, cod poștal 331128, Hunedoara,  
  Tel.: (+40)254207502, www.fih.upt.ro 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
 

1985-1989 
1996-2001 
2000-2003 
2001-2003 
2010 
2009-2012 

http://www.fih.upt.ro/
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competențe profesionale: 
Mașini electrice , Mașini și acționări electrice, Electrotehnică Fundamente de inginerie electrica si 
electronica, Fundamente de automatizări, Convertoare statice, Electronică de putere, Instalații 
electrice, Internet, Baze de date, Calculatoare – Informatica, Inginerie energetică, Evaluatori risc 
sănătate și securitate in muncă, Surse de energie, Iluminat electric, Tehnici de analiză a calității 
energiei electrice. 
Competențe personale: 

   Utilizarea si programarea calculatoarelor, program ANSIS, program DIALUX EVO. 
 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
Diplomă Inginer electromecanic 
Certificat absolvire modul pedagogic, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 
Diplomă de studii postuniversitare de specializare Informatică – Calculatoare 
Certificat de absolvire – Specialist în domeniul sănătății și securității în muncă 
Diploma doctor – Domeniul Inginerie energetică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2  B2  B1  A2  B1  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale   O bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de cadru didactic. 
  Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activităţile 

presupuse de proiectele practice și  de cercetare derulate în cadrul facultăţii . 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Experienţă managerială bună dobândită ca responsabil cu practica studențească la specializarea    
  Electromecanică, Inginerie electrică și calculatoare, ca preşedinte de bacalaureat în comisiile de  
  examen ale diferitelor Centre de Examen și ca Director general C.N.C.AF. MINVEST S.A. Deva. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Încă din perioada în care am activat ca preparator şi asistent m-am implicat în diversele activităţi 
curente ale facultăţii şi mai târziu în cele ale Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică 
Industrială. Am participat la întocmirea dosarelor de autorizare şi acreditare pentru specializările 
existente, cât şi pentru noile specializări.  
Am fost coordonator de grupă,  coordonator de practică şi am coordonat în medie 4 proiecte de 
licenţă/an. De-a lungul timpului am încurajat şi am îndrumat foarte mulţi studenţi să participe la 
simpozioanele ştiinţifice studenţeşti, organizate atât în cadrul facultăţii, dar şi în ţară.  
Proiectare, montaj şi sevice pentru sisteme de acţionare electrică si masini electrice. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™, Acces™); 
Cunoştinţe avansate în Internet; 
Competenţe în utilizarea şi programarea calculatoarelor, baze de date şi tehnologii internet dobândite 
în urma absolvirii studiilor postuniversitare de Informatică - Calculatoare; 
O bună cunoaștere a programelor: Matlab, PSCAD, Dialux EVO și National Instruments 
LabVIEW(instrumentaţie virtuală); cunoştinţe hardware-software. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Persoană dinamică, cu o bună comunicare, cu orientare către rezultate, capacitatea de a învăţa 
lucruri noi, abilitatea de a lucra în echipă. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby-muzica, sport, lectură cititor pasionat 
  

Permis(e) de conducere Da, Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere 
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Anexe Diplomă de bacalaureat, Diplomă de Inginer, Diplomă de studii postuniversitare de specializare 
Informatică - Calculatoare, Diplomă de doctor în domeniul Inginerie energetică, Certificat absolvire 
modul pedagogic, Certificat de formare și dezvoltare profesională continuă. Certificat de absolvire – 
Specialist în domeniul sănătății și securității în muncă 

                          
   
              


