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Informaţii personale  

Nume / Prenume Duţă Luminiţa 

Adresa Ion Cioranescu, nr 2A, bl.8B, apt 29, 130149, Targoviste, Romania 

Telefon/Fax  Mobil +40 723 613 305 

Pagina Web http://ssai.valahia.ro/~duta/ 

E-mail luminita.duta@valahia.ro, luminid@yahoo.com 

Cetăţenia Romana 

Data naşterii 26 Iunie 1965 

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională Oct 2016 

 Perioada Abilitare (obtinere drept de) conducere de doctorat la Universitatea Pentrol si Gaze din Ploiesti 

 Functia „Advances in optimization of manufacturing and remanufacturing processes” (EN) 

 Titlul tezei de abilitare 2016-prezent 

 Perioada Profesor universitar 

 Functia sau postul ocupat Prelegeri, cursuri, prezentari, indrumare lucrari licenta, proiecte de cercetare  
   Membru comisia nationala de asigurare a calitatii in invatamantul superior ARACIS 

 Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  2008-2016 

Perioada  Conferentiar universitar 

Funcţia sau postul ocupat Prelegeri, cursuri Programarea in C++ si Java, Programare Orientata Obiect, Sisteme de Asistare a 
Deciziilor, Logistica inversa, indrumare lucrari licenta, proiecte de cercetare  
Membru comisia de calitate si audit intern 

 Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Martie-August 2011 

Perioada  Profesor Invitat Universitatea Paris 8 St Denis 

Funcţia sau postul ocupat Prelegeri, cursuri Logisticainversa, Sisteme de Asistare a Deciziilor, lucrari de cercetare 

 Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

    2002- 2008 

Perioada Sef lucrări 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic 

Tipul activităţii Universitatea "Valahia" din Targoviste, Facultatea de Inginerie Electrica, B-dul Unirii 18-20 

Numele şi adresa angajatorului Prelegeri, cursuri si lucrari practice de laborator la Programarea Calculatoarelor si Limbaje de 
programare, Programare Orientata Obiect, Sisteme de Asistare a Deciziilor, indrumare lucrari licenta, 
proiecte de cercetare  

 Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

1999-2002 

Perioada Asistent 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic 

Tipul activităţii Universitatea "Valahia" din Targoviste, Facultatea de Inginerie Electrica, B-dul Unirii 18-20 

http://ssai.valahia.ro/~duta/
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Numele şi adresa angajatorului Proiecte de cercetare, lucrari practice de laborator 

 Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

1995-1999 

Perioada Profesor informatica 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic 

Tipul activităţii Liceul "Voievodul Mircea" Targoviste, B-dul Carol I, nr 70 

 Numele şi adresa 
angajatorului 

1989-1995 

Perioada Sef serviciu automatizari 

Funcţia sau postul ocupat Inginer automatist 

Tipul activităţii S.C. "Victoria" Targoviste, Sos. Gaesti, 100 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 

 Studii de specialitate Februarie 2011 

Perioada Titlul de Conferentiar (Maître de Conférences) in Franta ( nr calificare 61-MFC-180180) 

 Calificarea / diploma obţinută 2001-2006 

Perioada Doctor in automatica al Universitatii Franche-Comté Besançon, Franta 

Calificarea / diploma obţinută Logistica in ingineria mediului, Conducerea sistemelor automate de dezasamblare si reciclare auto, 
implementarea programelor de asistare a deciziei intr-un proces flexibil de fabricatie, interfete de 
comanda  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Université de Franche-Comté, Besançon, France 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Studii de doctorat incheiate cu sustinerea tezei „Contribution à l’étude de la conduite des systèmes de 
désassemblage”, sustinuta pe 22 Sept 2006 

 Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

2000-2006 

Perioada Doctor in automatica al Universitatii Politehnica Bucuresti, Facultatea de Automatica si 
Calculatoare 

Calificarea / diploma obţinută Comanda sistemelor de dezasamblare automate in vederea recilarii 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Universitatea Politehnica din Bucuresti 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Studii de doctorat incheiate cu sustinerea tezei „Contributii la studiul conducerii sistemelor automate 
de dezasamblare”, sustinuta la 22 Sept 2006 

 Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

1998-2002 

Perioada Economist 

Calificarea / diploma obţinută Informatica economica, Contabilitate 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Universitatea Valahia din Targoviste, Facultatea de Stiinte Economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Studii superioare incheiate cu examen de licenta 

 Nivelul de clasificare  1984-1989 

Perioada Inginer automatist 

Calificarea / diploma obţinută Automatizari si roboti industriali 

Domenii principale studiate Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Studii superioare incheiate cu diploma de licenta 
 
 

Aptitudini şi competenţe personale  
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Romana 

Limba(i) maternă(e)  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  Înţelegere Vorbire Scriere 

Autoevaluare  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C2 excelent C1 f bine C2 excelent C2 excelent C1 f bine 

Franceza  C2 excelent C2 excelent C2 excelent C2 excelent C2 excelent 

Competente şi abilităţi sociale bun lucrator in echipa, sociabilitate, comunicativitate 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

bun organizator al manifestarilor stiintifice (simpozioane, conferinte) interne si internationale, membru 
in comitetele tehnice si de organizare a acestor manifestari (ETECA09 Romania, INCOM09 Rusia, 
MCPL 2010, Portugalia etc), initiator si realizator de programe educationale de licenta si masterat si 
de colaborari pe aceasta linie cu alte universitati din tara si strainatate 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Programare orientata obiect in C++, Visual C++, Java, Visual FoxPro, Delphi, Proiectarea si 
modelarea sistemelor informatice (UML), Optimizari combinatoriale si metode euristice, Algoritmi si 
tehnici de programare, Analiza decizionala si sisteme de asistare a deciziei (Palisade, DecisionPro), 
Instruire asistata de calculator, instrumentatie Multimedia, 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare PC: Windows XP, Microsoft Office;  Instrumente traducere CAT, Instrumente Multimedia, 
Programare sub mediile de programare Vizuala 

  

Alte aptitudini Traducator tehnic certificat de Comisia pentru acordarea Certificatelor de Traducatori din cadrul 
Ministerului Culturii, pentru limbile engleza si franceza 
Certificat de manager de proiect 2008 

Afilieri Membru în asociațiile profesionale și/sau în boardurile acestora 

•  Membru in ROADEF (Societe francaise de Recherche Operationnelle et Aide a la Decision)  

•  Membru in board-ul IFAC TC 5.2 si IFAC TC 5.4 Technical Committees 

•  Membru EWG-MCDA (EURO Working Group on Multicriteria Decision Aiding)  

•  Membru EU/ME (The Metaheuristics Community)  

•  Membru board-ul SRAIT (Romanian Society of Automation and Informatics)  

•  Membru SRR (Romanian Robotics Society) 

 

Membru în boardurile revistelor naționale sau internaționale cotate în bazele de date internaționale 
• Mega Journal of Business Research http://mjournals.com/index.php/MJBR/ 
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Proiecte (selecție)  Expert analiza piata muncii, proiect POCU/379/6/21/-125160 

 formator proiect POSDRU ID 141587 

 EUPD POSDRU/86/1.2/S/63951 Dezvoltarea si implementarea unui program pilot integrat 
pentru cresterea accesului la invatamantul superior pentru persoane cu dizabilitati (formator) 

 EDUTIC – Sistem de formare continuă a cadrelor didactice, pentru cresterea eficienţei 
utilizării TIC si asigurarea calităţii instruirii asistate de calculator în mediul preuniversitar 
(POSDRU/19/1.3/G/37002) – Tutore 

 POSDRU/90/2.1/S/58108 Restructurarea sistemului de practică productivă a studenţilor din 
învăţământul tehnic superior- TRIPOD – ETS - Tutore 

 European COST action: IC1205 - Computational Social Choice (2012 - 2016)- Responsabil 
România 

 European COST action: IC0602 (2009 - 2011) Algorithmic Decision Theory –Responsabil 
România 

 FP7 proposal: SCOPE Sustainable policy options for social and economic development in 
regions of the enlarged Europe and their neighborhood (member) 

 FP7 Project: Extending ICT research co-operation between the European Union, Eastern 
Europe and the Southern Caucasus  (EXTEND FP7-ICT-2007.9.2, 2007) – Member 

 POSDRU-1.2-62689-2010 Expert IT in Formarea personalului universitar si a studentilor in 
utilizarea instrumentelor informatice moderne in domeniul managementului universitar 

 Contributia Romaniei la tintele europene privind dezvoltarea surselor regenerabile de energie 
(PROMES)- PNCDI II Parteneriate, nr. 21-015/2007 (membru)  

 

 

Permis conducere Categoria B 

Aptitudini artistice Pian 

Informaţii suplimentare La cerere 

  

 
 

 

        


