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Curriculum vitae  
Europass  

 

  
Informaţii personale  

Nume / Prenume Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin  
Adresă(e) Filiaşi, Dolj, România 

Telefon(oane)   
E-mail(uri)   

  
Naţionalitate(-tăţi)   Român 

  
Data naşterii 17.05.1969 

  
Sex Masculin 

  
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  
Experienţa profesională  

Perioada 2004-prezent 
Funcţia sau postul ocupat Şef lot 

Numele şi adresa angajatorului SC. PLDP Dolj SA 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
   Conducere si coordonare lot  

  
Perioada    2000-2004 

Funcţia sau postul ocupat Şef formaţie 
Numele şi adresa angajatorului SC. PLDP Dolj SA 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Coordonare formaţie lucru 

  
Perioada 1998-2000 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 
Numele şi adresa angajatorului Liceul Industrial Filiaşi 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ 

  
Perioada 1996-1998 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 
Numele şi adresa angajatorului SC RODOL SA Craiova 

  
Perioada 1991-1996 

Funcţia sau postul ocupat Tehnician 
Numele şi adresa angajatorului   SC. RODOL SA Craiova 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Coordonare formaţii lucru 
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Perioada   1990-1991 
Funcţia sau postul ocupat Tehnician 

Numele şi adresa angajatorului IUPS Filiaşi 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Birou desfacere 

  
Perioada   1989-1990 

Funcţia sau postul ocupat Lacătuş mecanic 
Numele şi adresa angajatorului IUPS Filiaşi 

  
Educaţie şi formare  

  
Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Studii universitare de specializare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Protecţia mediului în industrie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Invăţământ superior 

  
Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Studii universitare de specializare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Oportunităţi de finanţare în procesul de integrare europeană a României 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Învăţământ superior 

  
Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă inginerie civila 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Construcţii civile, industriale şi agricole 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Mecanică, Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Învăţământ superior 

  
Perioada 2006 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Inginer colegiu specializare tehnologia construcţiilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Invăţământ superior 
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Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Management Politic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Scoala de Studii Academice Postuniversitare „Ovidiu Sincai”, Bucuresti. 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Învăţământ postuniversitar 

  
Perioada 1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă, Inginerie manageriala si tehnologica  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Mecanica, Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Învăţământ superior 

  
Perioada 1987 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Mecanică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Industrial Filiasi 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Învăţământ secundar 

  
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

  
Limba(i) maternă(e) Română 

  
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)        Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  Engleză Satisfăcător Satisfăcător Satisfăcător Satisfăcător Satisfăcător 

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

  
Competenţe şi abilităţi sociale  Abilităţi de comunicare interpersonală, abilităţi de prezentare, empatie, 

responsabilitate socială. Mi-am dezvoltat aceste abilităţi în cadrul activităţii mele de 
voluntariat ca şi membru coordonator al Fundatiei „Asociaţia Naţională a Tinerilor 
pentru Europa”, membru de sindicat, precum şi în urma organizarii de strângeri de 
fonduri şi efectuare de donaţii. 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilitatea de a coordona echipe mici  sau medii (în urma activităţii mele de şef 
formaţie şi şef lot, dar şi a activităţii de coordonator al unei fundaţii cu activitate 
constantă ).  

  
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
Microsoft Office, Internet Explorer. 

  
Permis(e) de conducere Categoria B. 

 


