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Eleş, Gabriel, Călin

Româna

- 2004 -  prezent 

Conferenţiar universitar dr.ing.

Titular de curs pentru disciplinele: Topografie, Managementul si Depozitarea Ecologica a Deşeurilor, 
Dezvoltare Durabila
Efectuarea lucrărilor de practica si laborator pentru disciplinele: Topografie 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, 300006, str.P-ta Victoriei nr.2 

Activitate didactica universitară

1997-2004 

Sef de lucrări dr.ing.

Titular de curs pentru disciplinele: Topografie, Cadastru, Topografie rutiera 
Efectuarea lucrărilor de practica si laborator pentru disciplina: Topografie

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, 300006, str.P-ta Victoriei nr.2 

Activitate didactica universitară

1995- 1997

Asistent universitar .ing.

Efectuarea lucrărilor de practica si laborator la disciplina: Topografie 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, 300006, str.P-ta Victoriei nr.2 

Activitate didactică universitară

1992-1995 

Preparator .ing.

Efectuarea lucrărilor de practica si laborator la disciplina: Topografie, Proiectare asistată de calculator, 
Programarea calculatoarelor (tehnici de programare)

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, 300006, str.P-ta Victoriei nr.2 

Activitate didactică universitară
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Educaţie şi formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplines principale studiate / 

competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 

internaţionala

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplines principale studiate / 

competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 

internaţionala

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Peiiuada

Calificarea / diploma obţinută

Dinniplinon principale studiate / 
competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/furn izorulu ideform are {
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20.02.2014
Formator/Ceritificat de competente 

Inovare si valorificare a proprietăţii intelectuale 
Universitatea de Vest Timişoara 
Fondul Social European

POSDRU 2007-2013, POSDRU/86/1.2/S/56872

Comunitate Virtuala Interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietăţii 

intelecuale

20.09.2011-23.09.2011
Formator/Diploma de participare 

Geodezie
Fondul Social European

POSDRU 2007-2013, POSDRU/86/1.2/S/63140 

Axa prioritara 1, Domeniul majoritar de intervenţie 1.2

Reţea de colaborare universitara oniine in scopul dezvoltării capacitatii de a furniza competente 

superioare in domeniul geodezic

2006-2009

Inginerie geodezica / Diploma de inginer 

Specializarea: Măsurători terestre si Cadastru

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timişoara 

Nivel 6, EQF/CEC

1993-2000

Diploma de Doctor inginer, distincţia CUM LAUDE 

Specializarea: Inginerie Civila

Universitatea „Politehnica” Timişoara, str.P-ta Victoriei nr.4 

Nivel 8, EQF/CEC

07.12.1999- 31.01.2000

Diploma curs Postuniversitar 

Evaluator funciar

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, 300006, str.P-ta Victoriei nr.2 
Departamentul de Educaţie Permanentă

10.06.2000- 0 1.09.2000

Diploma curs Postuniversitar

Geodezie, Cndaotru general oi Cadaotru agricol

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, 300006, str.P-ta Victoriei nr.2 
Departamentul de Educaţie Permanentă
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Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/furnizorului deformare

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala

Aptitudini şi competenţe 
personale

Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e) 

Autoevaluare

Nivel european (*)

Engleza

Franceza

Competente şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului

Alin m m pnlnriţn  r;i aptitudini 

Permis(e) de conducere
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1986-1991

Diploma de inginer

Profilul: Construcţii, Specializarea: îmbunătăţiri funciare 

Facultatea de Hidrotehnica din cadrul
Universităţii „Politehnica” din Timişoara, 300006, str.P-ta Victoriei nr.2 

Nivel 6, EQF/CEC

1980-1984

Diploma de Bacalaureat 

Profilul: Matematica Fizica

Liceul de Matematica Fizica „Emanuil Gojdu”, Oradea 
Str. Spiru Haret nr.3-5

CISE4

Româna

înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la 

conversaţie
Discurs orale Exprimare scrisă

(C1) Utilizator
experimentat

C2 Utilizator
experimentat (01)

Utilizator
experimentat

C1 Utilizator
experimentat

B2 Utilizator
independent

(B1)
Utilizator

independent B2 Utilizator
independent

(A2) Utilizator
elementar A2 Utilizator

elementar A2
Utilizator

elementar

(*) Nivelul cadrului european comun de referin{ă pentru limbi

Spirit de echipa, o buna capacitatea organizatorica.

O buna capacitate organizatorica pentru lucrul cu echipe si în echipă

Experienţa buna de lucru in teren pentru domeniul măsurătorilor topografice, experienţa buna in lucrul 
in teren cu statii totale, experienţa in prelucrarea măsurătorilor topografice, experienţa in dezvoltarea 
programelor de calcul in diverse domenii
Autorizat pentru lucrări de Cadastru, Geodezie si Cartografie categoriile B, C
Elaborarea de programe de calcul pentru modele matematice folosite în domeniul hidraulicii
subterane. Metoda Diferentelor Finite, Metoda Elementelor Finite si Metoda Elementelor de Frontieră.

Cunoştinţe bune in ceea ce priveşte folosirea tehnicilor de programare, cunoştinţe foarte bune pentru 
limbaje de programare (Pascal, C++, Fortran, FoxPro etc.), utilizare baze de date, programe pentru 
grafica asistata de calculator AutoCad etc.

Uwivullmwa ki wUln/miwn piuuînmwlui ilw unicul, piwgiuinuiwH umImj UIum iw Iu i 

Categoria B
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Informaţii suplimentare

Publicaţii

Contracte de cercetare ştiinţifică 

Cârti de specialitate 

Stagiul militar 

Stare civila
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98 lucrări ştiinţifice

43 contracte de cercetare, 10 director de contract

6 cârti

Efectuat

Căsătorit
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