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Informaţii personale
Nume / Prenume 

Adresă(e) 
Telefon(oane) 

Fax(uri) 
E-mail(uri) 

Naţional itate(-tăţi) 
Data naşterii 

Sex

Corneliu Eusebiu PODOLEANU
 

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional

Universitatea „Politehnica” din Timişoara / învăţământ Superior 
Tehnic

Experienţa profesională

Perioada/ o 1993-1994; Tehnician meteorolog la Staţia Meteorologică 
judeţeană Reşiţa din cadrul C.N. Apele Române -  Banat; 

o 1996-1999; Tehnician bază de date serviciul Monitorizare 
Dispecerat şi Urgenţe de Mediu din cadrul Inspectoratului 
de Protecţia Mediului Timişoara;

o 2000-2003; Preparator universitar, Facultatea de Hidrotehnică 
catedra de Hidraulică şi Ingineria Mediului, din cadrul U.P. 
Timişoara;

o 2003-2008; Asistent universitar, Facultatea de Hidrotehnică 
catedra de Hidraulică şi Ingineria Mediului, din cadrul U.P. 
Timişoara;

o 2008-prezent, Şef lucrări dr. ing. Facultatea de C- 
TIIDepartamentul de HIDROTEHNICĂ, din cadrul U.P. 
Timişoara.
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Numele şi adresa 
angajatorului

Sectorul de activitate 

Educaţie şi formare

Perioada/ Calificarea / 
diploma obţinută

- Preşedintele Sindicatului liber din Facultatea de Hidrotehnică afiliat la 
SLUPT (2004-prezent);

- Membru Consiliul Sindicatlui Liber din UPT (2004-prezent);

- Sarcinile din fişa postului de titular din Statul de funcţii al catedrei de 
HISGA;
- Sarcini de cercetare în programele şi granturile a căror membru am 
fost;
- Elaborarea de documente ale curriculei universitare din domeniul de 
competenţă;

- Membru in Comisia de cenzori a Federaţiei Sindicale Naţionale ALMA 
MATER (2005-2014);

- Secretar General al Sindicatului Liiber din UPT(2007-2012);

- Preşedinte Sindicat SLUPT din 2012- prezent

- Senator UPT(2008-2012, 2016- prezent);
I
;- Membru în Consiliul Fac. de C-tii (2016-prezent);

[- Membru în consiliul Departamentului de Hidrotehnică ( 2016-prezent);

- Preşedinte AGIR -  Hidrotehnica (2009-prezent).

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, P-ţa Victoriei nr. 2, 300006 
Timişoara, jud. Timiş;
- învăţământ superior de stat, domeniul tehnic,

o 1987-1991: Liceul Industrial nr.3 Arad; 
o 1991-1993: Şcoala Tehnică de Meteorologie Arad; 
o 1995-2000: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de 

Hidrotehnica, profil Construcţii
o 2001-2002: Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria

Mediului Studii aprofundate specializarea: Intensificarea Proceselor 
Unitare Proiectare şi Conducere Optimală; 

o 2001-2006: Urmare cursuri doctorat;
o 2005-2006: Modul postuniversitar (Psihologie, Pedagogie, Metodică, 

Comunicare, Sociologie);
o 2006- Curs postuniversitar organizat de Facultatea de Chimie 

Industrială şi Ingineria Mediului cu titlul „Strategia iniţierii unei
afaceri”;

o 2006: Obţinere titlu de Doctor inginer în ştiinţe inginerşti, inginerie 
civila la Universitatea “Politehnica” din Timişoara;
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Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite

Alimentări cu apă, Canalizări, Staţii de tratare, Staţii de Epurare, 
Protecţia resurselor de apă, Biotehnologii pentru transportul şi tratarea 
apei, Chimia apei, Impactul lucrărilor edilitare asupra mediului, Instalaţii 
de tratare a apei, Instalaţii de epurare a apelor orăşeneşti, Tehnici de 
execuţie a lucrărilor hidroedilitare, Sinteze de proiectare. Exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor hidroedilitare, Optimizarea Exploatării reţelelor de 
distribuţie a apei.

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe 

personale
Limba(i) maternă(e)

Ph.D

Română
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e)
Autoevaluare

Nivel european (*)

Italiana

înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimar

conversaţie e scrisă
Utiliz

B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator B ator
2 independent 2 independent 2 independent 2 independent 2 indepe

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

I

Competenţe şi abilităţi - spirit de echipă, dobândit în lucrul în echipele din programele de 
sociale proiectare şi cercetare;

i - bună capacitate de comunicare obţinută ca urmare a experienţei de 
cadru didactic universitar şi participant activ la simpozioane, 
conferinţe profesionale;
-capacitate de adaptare la medii sociale şi culturale diverse ca urmare 

a experienţei de muncă şi în calitate de cadru didactic;
-competenţe de comunicare şi de relaţionare cu tinerii (dobândite ca 
urmare a susţinerii de activităţi didactice cu studenţii);
-competenţe de muncă în echipă, ca urmare a elaborării de lucrări 
didactice pentru studenţi, respective ca membru al echipelor 
proiectelor de cercetare.
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Competenţe şi aptitudini 
tehnice

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini 

Permis(e) de conducere

Preşedintele Sindicatului Liber din Universitatea Politehnica din 
Timişoara (2012-prezent)

Membru al Asociaţiei Romane a Apei (ARA);

Membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din ROMÂNIA (2007- 
prezent);

Alimentări cu apă, Canalizări, Staţii de tratare, Staţii de Epurare, 
Protecţia resurselor de apă, Biotehnologii pentru transportul şi 
tratarea apei, Chimia apei, Impactul lucrărilor edilitare asupra 
mediului, Instalaţii de tratare a apei, Instalaţii de epurare a apelor 
orăşeneşti, Tehnici de execuţie a lucrărilor hidroedilitare, Sinteze de 
proiectare a lucrărilor hidroedilitare .Exploatarea şi întreţinerea 
lucrărilor hidroedilitare;
Aptitudini tehnice în domeniul construcţiilor şi în special al 
construcţiilor hidroedilitare, în urma activităţilor urmărire a 
execuţiei;
Diriginte de şantier: CCIA categoria de importanţă B; Lucrări 
tehnico-edilitare -  Alimentări cu apă şi de canalizare;
41 articole publicate, din care: 8 în reviste ISI, 3 ca unic autor;
1 carte publicată ca unic autor;
cercetare (Granturi si in alte programe naţionale): 3 -  colaborare
(toate granturi CNCSIS cu MEC);
de cercetare cu terti: 11 dintre care responsabil tema la 1
Premii si medalii: Menţiune Conferinţa Internaţionala ARA 2007;
Preşedinte la comisii de bacalaureat: 5

- bună stăpânire a tuturor instrumentelor Microsoft Office (word, 
excel, power-point), AutoCAD şi a altor programe utilitare necesare 
activităţii de editare calcul, text, desen sau fotografii;
- soluţionarea disputelor prin mediere, competenţă dobândită ca urmare 
a funcţiilor deţinute în cadrul universităţii şi mişcarea sindicală;
- manager de proiect.
- inspector SSM
- Permis de conducere categoria B
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Informaţii suplimentare Afilierea la organisme profesional ştiinţifice:

A

1. Membru în Comitetul de Conducere Teritorial de Vest al asociaţiei 
profesionale ARA (Asociaţia Română a Apei);

2. Membru în Asociaţia profesională ARA (Asociaţia Română a 
Apei);

3. Membru al Asociaţia Generală a Inginerilor din România 
Preşedinte -  Hidrotehnică (AGIR);

Colaborator proiecte de cercetare:
1. POS-CCE nr. 13/01.03.2009: Program Operaţional Sectorial -  

Creşterea Competitivităţii Economice - Sisteme de energie eoliană. 
Perioada: 2010-2013. Beneficiar: Institutul de Cercetări pentru 
Energii Regenerabile.

2. PN 120 / 2008-2009: Program Operaţional Sectorial -  Creşterea
Competitivităţii Economice -  Secţiunea Biogaz. Perioada: 2008- 
2013. Beneficiar: Institutul de Cercetări pentru Energii
Regenerabile.

3. Program IDEI, COD CNCSIS ID_34/77/2007. Dezvoltarea de 
modele pentru evaluarea comportării materialelor Ia eroziunea prin 
cavitaţie. Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

4. BC 121/20.10.2010: „Studiu privind capacitatea de transport a 
reţelei de canalizare a zonelor cu risc de inundabilitate din 
Municipiul Timişoara”. Perioada: 2010-2011. Beneficiar: Primăria 
Municipiului Timişoara. Valoarea: 14.600 euro.

TIMIŞOARA

18.12.2019
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