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Informaţii personale  

Nume / Prenume Niculiţă Lidia 
Telefon(oane) 021 3174631 Mobil:  0744480150 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
E-mail(uri) niculita@gmail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor universitar 

  

Experienţa profesională Cercetare şi invatamant din 1972 pana in prezent 
 

 
Perioada August 1972 –Ianuarie 1976 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare tehnologica 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Maşini Unelte şi Agregate - Bucureşti 
Perioada 1976– 1999 

Funcţia sau postul ocupat 1985 – Cercetător ştiinţific principal gr. III; 
–1989 – Cercetător ştiinţific principal gr. II; 
– 1990 – Cercetător ştiinţific principal gr. I; 
– 1983 – 1988 – Şef colectiv – Control integrat în linii de prelucrare; 
– 1988 – 1990 – Secretar ştiinţific – INCDMF; 
– 1990 – 1994 – Consilier de specialitate; 
– 1994 – 1999 – Preşedinte CTE – INCDMF 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Mecanica Fină – INCDMF, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare metode si mijloace de masurare 
Perioada 1999 -2002 

Funcţia sau postul ocupat    Cercetător ştiinţific principal gr. I. Director de subprogram 
Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare. Management cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Agentia Manageriala pentru Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic – POLITEHNICA, 
Bucuresti 

 Curriculum vitae - Lidia Niculita  
 



Tipul activităţii sau sectorul de activitate Manamement cercetare 
Managementul caltăţii 

Perioada 2002 – în prezent 
Funcţia sau postul ocupat    Profesor univ. 

Director Departament Mangementul Calitatii 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice Cercetare. Management  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactice 

Cercetare 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Initiativa 
Spirit de echipa 
O forte buna capacitate de comunicare 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bune aptitudini  manageriale 
Capacitate organizatorica in formarea de echipe. Am coordonat un mare număr de proiecte de 
cercetare nationale si europene 
Management de proiect 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Ingineria sistemelor de măsurare; 
Experimentări de laborator; 
Utilizarea de aparate de măsurare; 
Expert tehnico-ştiinţific; 
Evaluator proiecte de cercetare; 
Manager cercetare; 
Manager calitate. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare PROGRAME: WINDOWS, WORD, VISIO, EXCEL, POWER POINT, AUTOCAD ş.a. 
 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini − Ingineria calității; 
− Consultant de specialitate pentru Programe naţionale de C−D; 
− Elaborarea de pachete de informaţii pentru programe naţionale; 
− Managementul proiectelor si programelor de cercetare stiintifica; 
− Managementul calităţii. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
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Informaţii suplimentare Membru al asociaţiilor profesionale:  
− membru al Asociaţiei Generala a Inginerilor din Romania (AGIR); 
− membru al Asociaţiei de Mecanica Fina si Optica din Romania (AMFOR); 
− membru al Societăţii Romane de Mecatronica SROMECA (membru fondator); 
− membru al societăţii The World Scientific and Engineering Academy and Society; 
− auditor SMC al Organismului de Certificare a Calităţii, SRAC. 

 
Lucrări elaborate şi / sau publicate (se prezinta – lista cuprinzand maxim 5 (cinci) lucrari in domeniul 
proiectului, relevante pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului): 

Publicatii: 15 carti, 23 ghiduri si indrumare: 

• 1 carte de singur autor la Editura Academiei Romane; 
• 1 carte singur autor Editura AOS_AGIR, 2008; 
• 2 carti la  Editura Tehnica, Bucuresti, una ca singur autor si una ca prim autor cu 

participare 85% si coordonare; 
• 4 carti ca singur autor la Editura CONPRESSS; 
• 2 carti coordonator la Editura CONPRESSS; 
• 4 carti prim autor la Editura PRINTECH, Bucuresti; 
• 1 carte coautor la  Editura Tehnica, Bucuresti;   
• 2 carte coautor (la Editura PRINTECH, Bucuresti); 
• 3 ghiduri cu ISBN (la Editura Printech, Bucuresti); 
• 20 indrumare si carti tehnice tiparite la tipografii locale sau de uz intern, in limba româna, 

rusa si germana, din care: 
− 7 carti tehnice in limba româna si limba rusa ale unor instalatii de control flexibil in 

conceptie si realizare unicat; 
− 1 carte tehnica in limba germana pentru instalatii de control flexibil; 
− 7 indrumare pentru uz intern; 
− 5 ghiduri la edituri locale sau pe pagina web; 

• 38 lucrari prezentate la conferinte nationale si internationale si 29 de articole publicate in 
reviste de specialitate in tara si strainatate, din care 8 in publicatii recunoscute ICI. 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
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