
Curriculum Vitae

i n f o r m a ţ i i  p e r s o n a l e  GÎRBACIU CRISTIAN - ADRIAN

9  

   

Sexul Masculin | Data naşterii 1 Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

O

- 2014 -  prezent -  Sef Lucrări în cadrul Facultăţii de Constuctii, Departamentul de 

Hidrotehnică din anul universitar în domeniile:, Tehnologie, Execuţia şi întreţinerea lucrărilor 

de construcţii hidrotehnice, Căi navigabile şi porturi, Expertizarea şi evaluarea construcţiilor, 

Sinteze de proiectare a lucrărilor de construcţii hidrotehnice, Construcţii hidrotehnice.

- 2002-2014 - Asistent universitar în cadrul Facultăţii de Hidrotehnică din anul 

universitar în domeniile:, Tehnologie, Execuţia şi întreţinerea lucrărilor de construcţii 

hidrotehnice, Căi navigabile şi porturi, Expertizarea şi evaluarea construcţiilor, Sinteze de 

proiectare a lucrărilor de construcţii hidrotehnice, Construcţii hidrotehnice, Regularizări de 

râuri, Hidrologie şi hidrogeologie Utilizarea şi programarea calculatoarelor 1,2,3.

2000-2002 - Preparator universitar în cadrul Facultăţii de Hidrotehnică din anul 

universitar în domeniile: Hidrologie şi hidrogeologie, Utilizarea şi programarea calculatoarelor 

1,2,3.

- 12 apr. 01 mai 2013 - Consultant internaţional în domeniul construcţiilor 

hidrotehnice. în perioada am făcut parte dintr-o echipă de consultanţă internaţională în 

Kurdistan - Irak.

- 29.03.2009 -  03.04.2009 am participat la programul - Young Water Professionals Workshop 

at Wasser Berlin.

-11-22 Martie 2002 - Curs de Primăvară în Dordmunt-Germania lucru cu programul FeatFIow 

Iunie - August 1998 Practică de trei luni în Portugalia, Lisabona în cadrul 

Laboratorului de inginerie civilă, cel mai mare laborator din Europa, în anul universitar 1997- 

1998, în domeniile: alimentărilor cu apă aplicate pe calculator şi protecţiei mediului. 
15-29.07.1996- Practică de două săptămâni în cadrul Universităţii din Gratz Austria, în anul 

universitar 1995-1996, în domeniile: hidroenergetic şi al protecţiei mediului.

- 2000-prezent -  Proiectare în domeniul ingineriei civile şi hidrotehnice în cadrul firmelor 

S.C. Precon SRL, S.C. Con-Sam-Pro SRL, S.C. GCA Proiect SRL.

- 2005- prezent - Dirigenţie de şantier 8 ani în domeniile: Construcţii civile, industriale, agricole 

şi miniere de suprafaţă -  categoria de importanţă B; Lucrări tehnico -  edilitare -  de alimentare 

cu apă şi de canalizare şi reţele; Consolidări construcţii: Instalaţii sanitare şi termoventilaţii.
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EDUCAŢIE Şl FO RM A R E

COMPETENTE PERSONALE 

Limba(i) maternă(e)

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

Italiană

Competenţe de comunicare

Competenţe dobândite la locul de 
muncă

- Oct. 2001-Dec 2010 Doctor în Ştiinţe Inginereşti, Universitatea Politehnica din Timişoara 

Facultatea de Hidrotehnică Teza cu titlu „Contributii la optimizarea unor sistem elor complexe de 

gospodărire integrată a apelor“

Oct. 2000 -  Iunie 2002 Diplomă maşter, Universitatea Politehnica din Timişoara Facultatea 

de Hidrotehnică, Maşter specializarea - Optimizarea lucrărilor hidrotehnice

Oct. 1995- Iunie 2000 Diplomă inginer profilul construcţii, Universitatea Politehnica din 

Timişoara Facultatea de Hidrotehnică, Specializarea - Construcţii hidrotehnice

Sept 1991-Iunie 1995 Diplomă bacalaureat Colegiul naţional "Constantin Diaconovici 

Loga” -  Timişoara

J i

Română

ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie j Discurs oral

C C C C B

B B A A A

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent-C1/2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Consilier de orientare privind cariera -  Certificat emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Tehnologie, Execuţia şi întreţinerea lucrărilor de construcţii hidrotehnice, Căi navigabile şi porturi, 

Expertizarea şi evaluarea construcţiilor, Sinteze de proiectare a lucrărilor de construcţii hidrotehnice, 

Construcţii hidrotehnice, Regularizări de râuri, Hidrologie şi hidrogeologie Utilizarea şi programarea 

calculatoarelor.

Membru in consiliul de departament - 8 ani.
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J^£uropass Curriculum Vitae Gîrbaciu Cristian - Adrian

Competenţe informatice MS Office (Word, Excel, Power Point, Photo Editor), Autocad , Arhicad,, Sap2000, Mikel 1, Epanet, FeatFIow, etc.

Alte competenţe Proiectant construcţii hidrotehnice, construcţii civile, industriale şi agricole. 

Diriginte de şantier.

Permis de conducere • Permis de conducere categoria B din anul 1996.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE -------------------------------------------------------------------------------------------------- sa

Publicaţii
Prezentări

Proiecte
Conferinţe
Seminarii

Distincţii
Afilieri

Referinţe

- 4 cărţi de specialitate (una publicată , trei în curs de publicare).

- 7 lucrări în curs de indexare ISI.

- 6 lucrări indexare BDI.

- 12 lucrări publicate în periodice (buletine ştiinţifice ale diferitelor universităţi) sau volumele unor 

manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale din care unele în curs de indexare B D I.

- un grant internaţional -  membru.

- 2 proiecte în valoare de peste 10.000 euro - membru.

- un proiect sub 10.000 euro - responsabil de proiect.

- 12 contracte de cercetare pe temele amintite cu diverşi beneficiari - membru.

- peste 20 de proiecte construcţii civile şi hidrotehnice -  responsabil de proiect.

- peste 20 de lucrări de dirigenţie de şantier.
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