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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Costea, Monica, Liana, Doina 

Adresă(e) Str. Sachelarie Visarion 14, bl. 117C, sc. C, Ap. 131, sector 2, 021698 Bucureşti, România  

Telefon(oane) +40 021 6531103 Mobil:  +40 0723052980 

Fax(uri)  

E-mail(uri) liana5802@yahoo.fr 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 12.03.1958 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din octombrie1984 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar / Asistent / Şef de lucrări / Conferenţiar / Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea POLITEHNICA Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada Din octombrie1982 până în septembrie 1984 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi legate de exploatarea grupurilor energetice de forţă 

Numele şi adresa angajatorului I.E. Ploieşti – Uzina Electrică Doiceşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Inginer de exploatare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Din ianuarie 1989 până în septembrie 1997  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Ştiinţe Inginereşti, Inginerie Mecanică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea POLITEHNICA Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

1 sau 762, clasament general (conform http://www.scimagoir.com) 
1 sau 472, dupa domeniul Physical Science (conform http://www.scimagoir.com) 

Perioada Din septembrie 1989 până în martie 1997 – stagii de câte trei luni pe an 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Mécanique et Energétique 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Université „Henri Poincaré” de Nancy 1 (actualmente Université de Lorraine) 

  

http://www.scimagoir.com/
http://www.scimagoir.com/
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

44 sau 1114, clasament general (conform http://www.scimagoir.com) 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) franceză (diploma DALF- Insitutul Francez Bucuresti), engleză, germană, maghiară 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   
C2 

 
 

C2 
 

 
C2 

 
 

C2 
 

 
C2 

 

Limba engleză   
C2 

 
 C1  C1  C1  C1 

Limba germană   A2  A2  A2  A2  A2 

Limba maghiară   A2  A2  B1  A2  A1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă, dobândit ca urmare a activităţii de cercetare ştiinţifică 
- capacitate de comunicare, dobândită ca urmare a activităţii didactice 
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, dobândită ca urmare a stagiilor in străinătate (burse 
de doctorat, stagii de cercetare, profesor invitat, mobilitati Erasmus)  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- spirit organizatoric (lucru in echipă, cu studenţii)  
- experienţă a managementului de proiect (activitate de cercetare ştiinţifică) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice    - cunoştinţe pentru utilizarea echipamentelor şi aparaturii din domeniu Termic şi Frigorific 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft OfficeTM 

- cunoştinţe de utilizare a internetului 
  

Permis(e) de conducere Deţin un permis de conducerei categoria B 
  

Informaţii suplimentare - vicepresedinte al asociaţiei profesionale Societatea Română a Termotehnicienilor 
- membru in colectivul de redacţie al Revistei TERMOTEHNICA 
- membru in colectivul de redacţie al International Journal of Energy and Environmental Engineering 

Activitatea de cercetare concretizata prin: 
cursuri pt studenti (10), carti de specialitate (10), capitole in 11 volume colective , articole in reviste 
indexate ISI si BDI (44), articole in reviste nationale (34), articole in volume ale conferintelor 
internationale (86), articole in volume ale conferintelor nationale (42), contracte (24) 

  

Anexe Lista selectiva de lucrări 

 
 
                 25 mai 2021  

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scimagoir.com/
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

