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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume MĂGDOIU LILIANA DOINA

Adresă

Telefon

E-mail lili34ana@yahoo.com

Naţionalitate

Data naşterii

Sex

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Universitatea din Oradea / Facultatea de Inginerie Electrică / Departamentul de Ingineria
Sistemelor Automate și Management / Invățământ universitar

Experienţa profesională

Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi

Principale

Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

01.10.2020 -prezent

Conferențiar universitar
- Activitățile și responsabilitățile mele s -au extins mult, pe plan didactic cu ore de curs, seminar, laborator
la disciplinele:
Management General, Fundamentele comunicării economice, Ecnomie Generală, Informatică
managerială, Managementul Resurselor Umane.
- alte activități prevăzute în fișa postului.

Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei,
Învăţământ universitar

Perioada 04.10.2010 – 01.10.2020

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi

principale

Şef lucrări
- Activitățile și responsabilitățile mele s-au extins mult, pe plan didactic cu ore de curs, seminar,

laborator la disciplinele : Informatica Manageriala, Managementul Proiectelor,
Managementul Resurselor Umane, Managementul Calității, Management General, Relații
Economice Internaționale, Management Industrial, Informatică Managerială,
Fundamentele Comunicării Economice
Seminarii: Informatica manageriala, aplicatii; Managementul Proiectelor, aplicatii;
Managementul Resurselor Umane, Managementul Calității, Relații Economice
Internaționale, Fundamentele Comunicării Economice, Management General,
Management Industrial

- alte activități prevăzute în fișa postului

Numele angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei,

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ universitar

Perioada 23.02.2009 – 04.10.2010
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Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi

principale

asistent universitar
- Activitățile și responsabilitățile mele s-au extins mult, pe plan didactic cu ore de seminar, laborator

la disciplinele Seminarii: Managementul Resurselor Umane, Management General,
Economie Generală I, Economie Generală II

- alte activități prevăzute în fișa postului

Numele angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ universitar

Perioada 01.12.1996 – 23.02.2009

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

șef birou Resurse Umane, coordonator compartiment Managementul Calității , șef
compartiment contabilitate, șef compartiment Acționariat, responsabil Relații cu Publicul,
analist
- activități prevăzute în fișa postului

Numele angajatorului S.C. PETROM S.A.

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Managementul comercializarii produselor petroliere

Perioada 01.03.1996 – 01.09.1996

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi

principale

Inginer – Serviciul Marketing
- activități prevăzute în fișa postului

Numele angajatorului S.C. NAVIGAȚIA FLUVIALĂ ROMÂNĂ DROBETA S.A.

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Transporturi fluviale

Educație și formare

Perioada 01.09.2009 – 21.06.2011

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Doctor în domeniul Relații Internaționale și Studii Europene

Numele instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite
Numele instituţiei de

învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea BABEȘ - BOLYAI, Cluj Napoca

2013
Certificat de atestare a competențelor profesionale:
Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Perioada 2008 – 2009

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Certificat de absolvire a modulului de pregătire psiho-pedagogică
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Numele instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea din Oradea

Perioada 2007– 2009

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Diplomă Master / Specializarea Management
Managementul Proiectelor, Fundamentele Comunicării Economice, Informatică
Managerială, Metode avansate de Management

Numele instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea din Oradea

Perioada 2003 – 2007

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Inginer diplomat / Diplomă de licență / specializarea Inginerie economică în domeniul electric,
electronic și energetic
Stiințe economice,tehnice și juridice

Numele instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației

Perioada Mai 2004

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Management: Curs de Formare în Audit Auditor Intern

Numele instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Prisma Quality Systems

Perioada Mai  1999

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Informatică

Numele instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Mehedinți

Perioada 1995

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Management – inițiere în conducerea și organizarea societăților mici și mijlocii
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Numele instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

PROIMPART – Centru de Consultanță și Servicii Mehedinți

Perioada 1992 - 1996

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Licențiat în informatică / Diplomă de licență
Algoritmi, logică și programare; Sisteme de operare; baze Calcul numeric

Numele instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică - Informatică

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite
Numele instituţiei de

învăţământ / furnizorului de
formare

1983 – 1987
Diplomă de bacalaureat

Liceul de matematică-fizică „TRAIAN” Drobeta Turnu Severin

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) română

Limba(i) străină(i) cunoscută(e)

Nivel european(*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent
B2 Utilizator

independent

Limba germană B1 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipa, motivare;
- spirit creativ;
- abilitati excelente de comunicare;
- capacitate de analiză și sinteză;
- capacitate de asimilare de noi informații și abilități;
- disponibilitate pentru implicare în activități socio-culturale.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- abilități în management operațional;
- capacitate de implementare a deciziilor;
- aptitudini de coordonare;
- capacitatea de a planifica și de a acționa strategic;
- abilități de leadership.
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Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Permis de conducere

- Windows, Linux;
- MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access);
- Ansoft – HFSS, Matlab, PSpice, programe alte softuri specific ingineriei economice,
- Softuri de programare si simulare.

- Categoria B

Stagii de perfecționare - Școală universitară de formare inițială și continuă a personalului didactic și a trainerilor din
domeniul specializărilor tehnice și inginerești – DidaTec.

Publicatii - 4 cărți de specialitate publicate în edituri naționale și internaționale recunoscute;
- 53 articole științifice publicate în reviste sau prezentate la conferinţe naţionale şi

internaţionale (6 de lucrări sunt indexate ISI) sau în baze de date internaționale.
- 18 suporturi de curs / seminar de specialitate

MĂGDOIU LILIANA DOINA
Oradea,

25.11.2022


