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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume LEFTER EMILIAN 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri) 0248-216460 

E-mail(uri) emilianlefter@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi)  Romana 
  

Data naşterii 21 iulie, 1948 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională   
 

 
 

Perioada Prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, Director C.C. ELECTROMET 

Perioada Februarie 2013 - 11. 05. 2001 

Funcţia sau postul ocupat Director al Centrului de Cercetare ELECTROMET, profesor universitar la departamentul Electronica, 
Comunicaţii, Calculatoare si Inginerie Electrica 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea centrului de cercetare, certificat CNCSIS, grad B 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant - Cercetare 

Perioada    Sept. 2011- iulie 2010 
 

Funcţia sau postul ocupat Director interimar Departament Ing. Electrica si Electronica. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare departament  si pregătirea noului an universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada Iulie 2011- 24.06.08   

Funcţia sau postul ocupat Sef catedra Inginerie electrica 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea procesului de învăţământ la specializarea Electromecanica: planuri de învăţământ - 
concepere, corelare cu alte centre, adaptare dinamica;  coordonare activitate didactica, coordonare 
activităţi de autorizare si de acreditare; cooperări; cercetare; organizare de laboratoare etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada 24.06.2008-2005 

Funcţia sau postul ocupat Profesor la catedra Inginerie electrica 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Cadru didactic 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada   1.10. 05-17.03.2000   
 

Funcţia sau postul ocupat Şef  Catedrei de Electrotehnica; profesor universitar începând cu 01.03.2000 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare, dezvoltare de noi specializări, autorizări, acreditări, interfaţarea cu alte catedre etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Învăţământ   
  

Perioada -17.03.2000-7.12.98 

Funcţia sau postul ocupat  - Şef catedra interimar al Catedrei de Electrotehnica; sef lucrări şi apoi conferenţiar universitar din 1999.  
 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare, acreditare, organizare de laboratoare, cooperări internaţionale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada - 7.12.98- 1996  

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări la catedra de Electronica 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cadru didactic 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada - 1996-1992 

Funcţia sau postul ocupat - Prodecan al Facultăţii de Inginerie a Univ. din Piteşti; coordonare catedra de Electronica 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Coordonare activitate de învăţământ 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada   - 1992-1989 
 

Funcţia sau postul ocupat  - Coordonator al catedrei de Electronică,  şef lucrări. 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale Înfiinţarea catedrei la iniţiativa mea, coordonare activitate, cooperare cu Politehnica Bucureşti, 
descoperirea si angajarea de cadre didactice, înfiinţarea de laboratoare, dotarea laboratoarelor, 
elaborare de materiale didactice etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada - 1989-1982   

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări la Catedra Automobile, Institutul de Învăţământ Superior Piteşti, I.I.S. Piteşti; actuala 
Universitate din Piteşti. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cadru didactic 

Numele şi adresa angajatorului IIS Piteşti (Universitate din Piteşti) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada  1976 - 1982 
 

Funcţia sau postul ocupat    Asistent la Catedra Automobile, Institutul de Învăţământ Superior Piteşti, I.I.S. Piteşti; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului IIS Piteşti (Universitate din Piteşti) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada 1971 - 1976 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer stagiar si, apoi, inginer la Uzina de Automobile Colibaşi 

Activităţi şi responsabilităţi principale Probleme de energetică generale , coordonare activitate mentenanţă la o secţie de producţie 
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Numele şi adresa angajatorului Uzina de Automobile, Colibaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie 

Educaţie şi formare  
  

Perioada -1991-1997 perioada de doctorantură. Titlul tezei de doctorat: “Studiul sistemului de aprindere - 
alimentare în vederea optimizării sistemului de reglare “.  

Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Echipament electric si electronic auto, Interfaţarea fenomenelor termice cu cele electrice, Optimizarea 
proceselor - specialist in partea electrica a automobilelor, capacitatea de a proiecta si realiza 
echipamente electrice auto 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Univ. Transilvania din Braşov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada    Februarie - aprilie, 1995. 
 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Participare la activităţi didactice, documentare  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

University Humberside of Hull, UK, 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada    Martie, 1993 
 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Documentare pentru dezvoltarea colegiilor din România  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

University of Central Lancashire, Preston, UK. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada  Februarie - aprilie, 1995. 
 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Participare la activităţi didactice, documentare/ dezvoltarea capacităţii de a aduce îmbunătăţiri  
sistemului de învăţământ superior  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

University Humberside of Hull, UK 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1966-1971, perioada de studenţie la Facultatea de Electrotehnica, secţia Electroenergetică, Institutul 
Politehnic din Iaşi 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematici speciale, electrotehnica, electronica, automatizări, maşini electrice, centrale si staţii 
electrice,  transportul ee.,  măsurări electrice, aparate electrice, discipline complementare   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic din Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Liceul “ C. Negruzzi” din Iaşi; 

Perioada - 1966-1962 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent liceu - bacalaureat 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Lb. romana, lb. engleză, matematica, fizica, chimia, istorie, geografie, desen, muzica etc. – formarea 
culturii generale, dezvoltarea  capacitaţii de comunicare, de înţelegere si interpretare a fenomenelor 
fizice, chimice, din societate,  dezvoltarea capacitaţii de a rezolva probleme de matematica, fizică si 
chimie, validate prin diplome la olimpiadele şcolare si prin traseul universitar.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul C. Negruzzi din Iaşi  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1962-1955 

Calificarea / diploma obţinută   Absolvent şapte clase 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Lb. romana, lb. engleză, matematica, istorie, geografie, fizica, chimia/ obţinerea capacitaţii de a urma 
liceul teoretic  atestată prin admiterea la liceu pe bază de examen 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Liceul “M. Kogălniceanu” din Huşi, Jud. Vaslui  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   satisfăcător  bine  satisfăcător  satisfăcător  satisfăcător 

Limba            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicator bun, integrare rapida in grupuri de lucru, abilitaţi de negociere, observator bun. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am dovedit aptitudini de organizator fiind iniţiatorul manifestării pentru înfiinţarea Universităţii din 
Piteşti, am organizat catedrele de: Electronica şi Electrotehnica, am iniţiat programul de studiu 
Metrologie, am participat la organizarea programului de Electromecanica, am organizat o întâlnire cu 
toţi decanii din domeniul Ingineriei Electrice, am organizat manifestări ştiinţifice, am fost membru in 
mai multe sesiuni al Senatului universitar, am susţinut prin luarea cuvântului marea parte a 
specializărilor din universitate, am participat efectiv la realizarea multor laboratoare, la dezvoltarea 
universităţii, am fost o prezenţa activă si am intervenit la derapajele care, uneori, s-au manifestat .  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Conceperea de aparate, instalaţii,  echipamente electrice, aparatura didactica, standuri de testare, 
realizarea unui mare număr de laboratoare: Simulator auto, lab. de Electrotehnica, de EEEA etc. Am 
realizat mai multe proiecte care au fost câştigătoare in competiţiile naţionale. Am realizat in premieră 
naţionale un stand hibrid de acţionare. Am realizat primul ATV electric, am pregătit echipamente  
pentru monitorizarea radiaţiei solare. Deţin abilităţi de proiectare si realizare a sistemelor regenerative 
de energie electrică. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competente obişnuite in redactare in Word, prezentări in  Power Point si utilizarea unor  programe 
specializate.  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Nu, dar sunt receptiv . 
  

Alte competenţe şi aptitudini Managementul proiectelor tehnice. Experienţa in formarea cadrelor didactice de specialitate. 
Experienţă in desfăşurarea corecta a examenelor şi concursurilor. Sunt dinamic, corect, principial şi 
cinstit. 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare Intervenţiile mele au deranjat uneori, dar nu am dorit decât dezvoltarea  instituţiei noastre si 
respectarea normelor academice. 

  

Anexe  

 


