
   
 

Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Roman  Lucian  

Adresă(e) Daia 597  Sibiu 

Telefon(oane) 0741070510  

E-mail(uri) Roman_lucian_ioan@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) romana 

  

Data naşterii 30.12.1978 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2004-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Mecanic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Inspectii tehnice periodice,receptii auto,garantii auto, protectia muncii 

Numele şi adresa angajatorului SC  Autohaus Huber SRL ( Dealer Opel ) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Intretinere si reparatii auto 
 

Perioada 2002-2004 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Mecanic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Inspectii tehnice periodice,receptii auto,garantii auto, protectia muncii 

Numele şi adresa angajatorului SC  Tehnica Noua SRL  ( Dealer Daewoo ) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Intretinere si reparatii auto 
 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Electromecanica auto 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Industrial  Independenta  Sibiu 

Perioada 1997-2002 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de  licenta 

  



   
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Autovehicule rutiere 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Universitatea „Transilvania ”  Brasov 

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Managementul   Calitatii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga ”  Sibiu 

Perioada 2010 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Fiabilitatea  autovehiculelor  rutiere 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga ”  Sibiu 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă romana 

  

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  engleza    Bine  bine  bine  bine  bine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale   Empatia,leadership-ul,negocierea,diversitatea culturala,lucrul in echipa  capacitatea 
de analiza si  organizare 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea aparaturii de birotica 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Abilitati de utilizare a calculatorului  microsoft Office  si Internet 

  

Alte competenţe şi aptitudini Rezistenta la efort intelectual ,perseverenta si responsabilitate 

Permis de conducere Categoria B,C,C+E 



   
 

Lucrari publicate -Mathematical model and software simulation of suspension's system from OPEL 
cars, Fascicle of Management and Technological Engineering. 
-Software application for assessment the reliability of suspension system at OPEL 
cars and of road profiles, Fascicle Management and Technology Engineering. 
-Implementing a relational database to survey cars' reliability exploited in Romania, 
Fascicle of Management and Technological Engineering. 
-Software application for OPEL cars'maintenance management (plenary paper), 
Fascicle of Management and Technological Engineering. 
- Applying the Multi-objective Optimization Techniques in the Design of Suspension 
Systems, Journal of Digital Information Management. 
- Generalized  Moddeling  of the   Stabilizer  Link  and Static  Simulation  using FEM. 
-Experimental  Study Regarding the Behavior of the Power Link Subjected to 
Bending Loads. 

 


