
CURRICULUM  VITAE  

 

Date personale: 

Nume şi prenume: Florescu Constantin 

Data şi locul de naştere:  

Naţionalitatea : Română 

Starea civilă:  

Loc de muncă: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Construcţii, Departamentul de 

Hidrotehnică 

Adresa:  

E-mail:  

Studii: 

1989 – 1994; Facultatea de Hidrotehnică din Timişoara 

1994 – 1995; Studii Aprofundate Master – Facultatea de Hidrotehnică 

2005; Doctor inginer – Facultatea de Hidrotehnică 

Specializări: 

1997; Curs post universitar “Protecţia Mediului” Facultatea de Hidrotehnică 

2004; Curs post universitar modul Pedagogic – Universitatea Politehnica din Timişoara 

2009; Manager de proiect – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

Experienţă profesională: 

1994 – 2000; Inginer proiectant edilitare la S.C. IPROTIM S.A. 

2000 – 2002; asistent universitar Facultatea de Hidrotehnică, catedra HIM 

2002 – 2012; şef de lucrări universitar Facultatea de Hidrotehnică, catedra HISGA 

2013-2016; conferenţiar universitar, Facultatea de Construcţii, Departamentul de Hidrotehnică  
din Timişoara 

2016-prezent; profesor universitar, Facultatea de Construcţii, Departamentul de Hidrotehnică  din 
Timişoara 

Activitate didactică: 

Cursuri, seminarii, proiecte la disciplinele: Alimentări cu apă, Tratarea apei, Procedee speciale 

de tratarea apei, Impactul lucrărilor hidroedilitare, Exploatarea lucrărilor hidroedilitare, Construcţii 

hidroedilitare, Instalaţii de tratare a apelor, Reabilitarea şi retehnologizarea sistemelor de alimentare cu 



apă, Metode biotehnice de tratare şi epurarea apei, Edilitare, Amenajări alimentări cu apă şi canalizări, 

etc. 

Activitate ştiinţifică: 

- 3 cărţi de specialitate în edituri din ţară recunoscute CNCSIS; 

- 70 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, din care 15 în reviste cotate ISI; 

- peste 300 de proiecte în domeniul alimentărilor cu apă şi canalizărilor; 

- 5 granturi de cercetare-dezvoltare–inovare obţinute prin competiţie la nivel naţional 

(membru); 

- 8 contracte de cercetare-dezvoltare-inovare cu instituţii din ţară, din care 4 ca director de 

proiect; 

Alte realizări semnificative: 

- membru în comisia examenului de licenţă ISPM; 

- Director de Departament Hidrotehnică Timişoara 2012-2020; 

- membru în consiliul Facultăţii de Construcţii 2012-2020; 

- membru în consiliul Departamentului de Hidrotehnică 2012-2020; 

- membru în comisia consultativă de strategie, dezvoltare instituţională şi infrastructură 

educaţională din cadrul Consiliului de Administraţie al UPT; 

- membru în comisia de resurse umane din cadrul Consiliului de Administraţie al UPT; 

- membru în board-ul specializărilor ISPM, OESISPM; 

- membru în board-ul domeniului de Inginerie Civilă – Facultatea de Construcţii Timişoara; 

- membru în Consiliul Director al Clubului ASU Politehnica; 

- Preşedintele Asociaţiei Sportive Universitare Politehnica; 

- membru în consiliul profesoral al Facultăţii de Hidrotehnică; 

- membru în biroul catedrei HISGA; 

- decan de an la specializarea ISPM; 

- membru ARA (Asociaţia Română a Apei); 

- membru AGIR (Asociaţia Generală a Inginerilor din România); 

- membru RUR (Registul Urbaniştilor din România); 

- expert tehnic MDRT – cerinţa B9; 

- verificator de proiect MTCT – cerinţa B9, D; 

- verificator de proiecte MDRT – cerinţa Is; 

- diriginte de şantier în domeniul: edilitar apă-canal, îmbunătăţiri funciare, construcţii 

hidrotehnice, construcţii civile, drumuri; 

- responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii: Lucrări şi reţele de alimentări cu apă  

şi canalizări, îmbunătăţiri funciare, construcţii hidrotehnice, instalaţii sanitare, construcţii 

civile; 

- specialist atestat RUR cu drept de semnătură pentru construcţii în edilitare cerinţa G1. 

Data:      Prof. dr. ing. Florescu Constantin 

13.12.2019    candidatură pentru funcţia de director de departament     


