CURRICULUM VITAE

Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume BELC P. Ionică Florin
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri) E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii
Sex Masculin
Starea civilă Căsătorit, un copil
Locul de muncă / Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții,
Domeniul Departamentul de Căi de Comunicație Terestre, Fundații și
ocupaţional Cadastru
Experienţa
profesională
Perioada
Funcția și postul
ocupat
Activități și
responsabilități
principale
Numele și adresa
angajatorului
Tipul activității sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale

1984-1988
Inginer C.F.D.P.
Participarea la lucrări de construcție și întreținere drumuri, studii
și cercetări de laborator pentru implementarea unor soluții tehnice
noi în sectorul rutier
D.R.D.P. Timișoara
Str. Coriolan Băran nr. 18, Timișoara
Proiectarea, construcția, întreținerea și exploatarea drumurilor

1988 - prezent
asistent (1988...1993), şef de lucrări (1993...1997), conferenţiar
(1997...2002), profesor universitar (2002...prezent)
cadru didactic universitar, cercetare fundamentală şi aplicativă în
domeniul drumurilor, proiectare drumuri, încercări de laborator şi
de teren pentru drumuri, verificator proiecte și expert tehnic
pentru construcții rutiere
Numele şi adresa Universitatea Politehnica din Timişoara
angajatorului Piaţa Victoriei nr. 2, Timișoara

Tipul activităţii sau învăţământ superior
sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Perioada 1990...1993
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

1979...1984

diplomă de doctor nr. 39/1994
proiectarea, construcţia,
întreţinerea și exploatarea
drumurilor
Universitatea Tehnică din
Timişoara, unitate de
învăţământ superior
doctor inginer în drumuri

Diploma de inginer C.F.D.P.
nr. 8747/1984
proiectarea, construcţia şi
întreţinerea drumurilor
calculul de rezistenţă al
construcţiilor rutiere
Institutul Politehnic "Traian
Vuia" din Timişoara

inginer constructor, programul
de studii: Căi Ferate, Drumuri şi
Poduri

Aptitudini şi
competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) româna
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba franceză

Înţelegere
Ascultare
Citire

B2

Vorbire
Participare
Discurs
la
oral
conversaţie

Utilizator
Utilizator
B1
B1
independent
independent

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Scriere
Exprimare
scrisă
B1

Utilizator
independent

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

Competenţe şi Capacitatea de a manifesta spirit de echipă în rezolvarea
abilităţi sociale problemelor, capacitatea de a comunica constructiv în situații
sociale diferite (a tolera alte puncte de vedere, a conștientiza
responsabilitatea individuală și colectivă), capacitatea de a crea
încredere și empatie în alți indivizi, capacitatea de a observa și
înțelege puncte de vedere care țin de contexte culturale diferite,
capacitatea de a separa viața personală de cea profesională
Asociații profesionale - Asociaţia Mondială de Drumuri: membru individual (din anul 1998)
- Asociaţia Generală a Inginerilor din România (A.G.I.R.)
- Asociaţia pentru Trafic şi Drumuri Urbane din România (ATRAF)
- Preşedinte al Filialei Banat a Asociaţiei Profesionale de Drumuri
şi Poduri din România (2000-2017), vicepreședinte din 2017
- Membru în Consiliul Național al Asociaţiei Profesionale de
Drumuri şi Poduri din România (din 2000)

Competenţe şi - Director al Departamentului Căi de Comunicație Terestre,
aptitudini Fundații și Cadastru din cadrul Facultății de Construcții din
organizatorice Timișoara (din 2012)
- Președintele board-ului pentru programul de studii Căi Ferate,
Drumuri și Poduri de la Facultatea de Construcții din Timișoara
- Membru în Consiliul Facultății de Construcții din Timișoara
- Membru în Comisia de atestare tehnică a unităţilor de
proiectare, consultanţă şi construcţie cu profil de drumuri şi poduri
care îşi desfăşoară activitatea în sud-vestul României, numit de
către Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România
- Vicepreşedinte al Comisiei MDRAP de examinare pentru
acordarea atestatului tehnico-profesional de verificator proiecte şi
expert tehnic, pentru cerinţele de calitate A4 şi B2 (din 2018)
- Membru în Comisia MDRAP de revizuire a normelor tehnice
Competenţe şi - Coordonare activitate didactică de curs, lucrări, proiecte,
aptitudini tehnice proiecte de diplomă, lucrări de disertație (drumuri)
- Cercetare fundamentală și aplicativă în drumuri - participarea în
colective locale sau naţionale de cercetare pentru rezolvarea unor
teme de cercetare și granturi cu fonduri private, naţionale sau
europene (peste 120 contracte de cercetare rezolvate ca director
de proiect sau colaborator, din care 14 granturi naționale)
- Monografii, îndrumătoare de lucrări, cursuri, cărți publicate: 20
- Lucrări științifice publicate în țară sau străinătate: peste 130 (din
care 28 indexate în baze de date, 16 indexate ISI)
- Expert tehnic și verificator proiecte pentru cerinţele A4, B2 şi D
- Diriginte de şantier pentru lucrări de drumuri
- Şef de profil şi şef de laborator de încercări pentru drumuri
- Colectivul de recenzori ai revistei Romanian Journal of Transport
Infrastructure
- Membru în Consiliul științific al Revistei Drumuri-Poduri
- Membru în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de
Urbanism care funcţionează în cadrul Primăriei Municipiului
Timişoara
Competenţe şi Word, Excel, Autocad, Power Point, Calderom 2000
aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi Nu este cazul
aptitudini artistice
Alte competenţe şi Nu este cazul
aptitudini
Permis(e) de B şi C
conducere
Informaţii Referinţe: prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI - Facultatea de
suplimentare Construcţii din Timişoara
Data completării: 16.12.2019

Prof.dr.ing. Florin BELC

