
  Curriculum Vitae  

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

INFORMAŢII PERSONALE POPESCU LELIA LETITIA  
 

  Str. Maria Tanase, nr. 2, Bucuresti, Romania  

 0212524620        

 lelialetitia@yahoo.com  

 

 

Sexul F | Data naşterii  01/07/1979 | Naţionalitatea Romana  
 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti - Facultatea de Inginerie a 
Instalatiilor  

02.2004-prezent  Asistent universitar  
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti - Facultatea de Inginerie a 
Instalatiilor  

http://instalatii.utcb.ro/index.html 
▪ Principalele activităţi şi responsabilităţi  
Conducere de proiecte şi lucrări la disciplinele: aparate termice, instalatii 
frigorifice,  echipamente si procese de ardere cu emisii reduse de poluanti 

11.2005 – 03.12.2009  Doctor in Inginerie Civila 
Universite de La Rochelle – Franta, Universitatea Tehnica de 
Constructii Bucurestui -Romania 

 

Teza de doctorat: 
« Influenta poluarii exterioare asupra calitatii aerului interior: rolul fisurilor 
in transferul particulelor »  « Influence de la pollution exterieure sur la 
qualite de l’air interieur : Role des fissures dans le transfert de particules 
solides » 

09.2003 - 06.2004 Diploma Studii Aprofundate in Inginerie termica 
Universitatea Tehnica de Constructii Bucurestui –Romania, 
Facultatea de Inginerie a Instalatiilor 

 

09.1998 - 07.2003 Diploma de inginer în profilul instalaţii pentru construcţii  
Universitatea Tehnica de Constructii Bucurestui –Romania, 
Facultatea de Inginerie a Instalatiilor 

 

09.1994 - 06.1998 Diploma bacalaureat 
Atestat în meseria: „Programator ajutor operator tehnică de 
calcul 
”Liceu Teoretic “Gheorghe Şincai” 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Romana  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleza C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  
Franceza C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa in participari la conferinte si sedinte de 
lucru din cadrul proiectelor de implementare a fondurilor europene in universitatile din tarile Uniunii 
Europene 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 
ANEXE   

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea 
dobândite. De exemplu: 
▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane) 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi 
contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:  
▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii) 

Competenţe informatice  Scrieţi competenţele informatice deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De 
exemplu: 
▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Alte competenţe  Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost 
acestea dobândite. De exemplu: 
▪ tâmplărie 

Permis de conducere  Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu  
▪ B 

Publicaţii 
Prezentări 

Proiecte 
Conferinţe 
Seminarii 
Distincţii 

Afilieri 
Referinţe 

Mentionaţi publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, seminarele, distincţiile, afilierile şi 
referinţele pe care le consideraţi relevante. Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă. 
Exemplu de publicaţie: 
▪ Cum să întocmeşti un CV de succes?, New Associated Publishers, London, 2002.  
Exemplu de proiect: 
▪ Biblioteca publică din Devon. Arhitect principal responsabil cu design-ul, producaţia şi supervizarea 

construcţiei (2008-2012).  

 Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:  
 
 
▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 
▪ recomandări de la locul de muncă; 
▪ publicaţii sau cercetări.  


