
Informații personale

Nume / Prenume Rad Lucian Eugen

E-mail lucian.rad@unitbv.ro

Naționalitate Română

Sex Masculin

Experiență profesională

Perioada Iunie 2015-prezent

Funcția sau postul ocupat Design Engineer

Activități și responsabilități principale

-validarea componentelor respectand standardele interne si cerintele clientului

-crearea modelelor 3D si a desenelor pentru componentele dezvoltate

-dezvoltarea prototipurilor si testarea acestora, interpretarea rezultatelor

-activitati de cercetare a materialelor folosite si aplicabilitatea acestora

-crearea specificatiilor interne cu privire la masurarea si testarea componentelor noi

Numele și adresa angajatorului Stabilus Romania

Tipul activității sau sectorul de 

activitate Producție / Automotive

Perioada Ianuarie 2006- Ianuarie 2014

Funcția sau postul ocupat Tehnic/vanzari management

Activități și responsabilități principale

-consiliere tehnica si solutionarea problemelor tehnice

-administrare si dezvoltare bussiness concept

-dezvoltarea portofoliului de clienti

-training echipa de vanzari

Numele și adresa angajatorului SC Gruppo Damidio SA

Tipul activității sau sectorul de 

activitate Vanzari/Lubrifianti

Perioada Ianuarie 2005-Iulie 2005

Funcția sau postul ocupat Cercetare

Activități și responsabilități principale

-modelarea si dimensionarea celulelor de combustibil PEFC

-compararea celulelor de combustibil obtinute cu alte tipuri (AFC, DFMC)

-cercetari privind integrarea, fiabilitatea si durabilitatea sistemelor de celule pentru 

transport

Numele și adresa angajatorului University of Technology Belfort-Montbeliard, 90010 Belfort Cedex France

Tipul activității sau sectorul de 

activitate Universitate

Educație și formare

Perioada 2003-2005

Calificare / Diploma obținută MA

Disciplinele principale studiate Electrotehnica aplicata pentru transportul terestru

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorul de formare University of Technology Belfort-Montbeliard, 90010 Belfort Cedex France

Perioada 1998-2003

Calificare / Diploma obținută Inginer Mecanic Autovehicule Rutiere

Disciplinele principale studiate Inginerie Mecanica, Trafic rutier si transport, Surse alternative de propulsie

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorul de formare Universitatea Transilvania Brasov

mailto:lucian.rad@unitbv.ro


Aptitudini și competențe 

personale

Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute

Sisteme de operare: Windows

Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint

Software: NX, SolidWorks, Ansys, SAP, ECTR

Competențe și aptitudini sociale

-Lucrul in echipa : Participare in diferite echipe cercetare, vanzari, sport. Timp de 3 ani am jucat fotbal profesionist pentru 

echipa orasului meu.

-Competente interculturale : Lucrul pe platforma de cercetare a pilelor de combustibil in Franta, m-a pus in situatia de a 

cunoaste oameni noi si de a avea parte de un schimb intercultural deosebit

Hobby-uri Muzica,  sportul, animalele, lectura

Competențe și aptitudini de 

utilizare a calculatorului


