CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresă acasa
Telefon
Fax
E-mail

MUNTEANU CONSTANTIN
G-RAL E. GRIGORESCU NR.14, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
0742050704
Constantin.Munteanu@cif.utcluj.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

7 OCTOMBRIE 1952

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat

2009- până în prezent
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Învăţământ superior

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2006-2008 (detaşare de la U.T.C.-N.)
Gerrom Bau şi Comcontractor Bucureşti
Construcţii civile în Germania şi Anglia

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2004-2008
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Invăţământ superior

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1991-2003
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Invăţământ superior

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat

1991, 1992-1994, 1998-1999, 2002 (detaşare de la U.T.C.-N.)
Comcontractor şi Gerrom Bau Bucureşti
Construcţii civile în Germania: clădire de birouri în München, clădiri de locuit în Saarbrücken,
Penzberg, Bad Kreuznach şi Berlin, spital în Stuttgart
Şef şantier, şef birou tehnic

Şef lucrări
Proiect şi lucrări la disciplina Construcţii civile

Director Tehnic
Relaţia cu beneficiarul privind proiectele de execuţie, detaliile de proiectare şi implementarea
tehnologiilor de execuţie la lucrările:
- BMW-Aerodinamische Versuch Zentrum (Centrul de cercetări aerodinamice BMW) din
München, Germania – lucrare cu 140 muncitori români
- Clinică în Nürtingen, Germania – lucrare cu 110 muncitori români
- Hotel 5S+P+16E „Westminster Bridge Park Plaza Hotel” din Londra, Anglia – lucrare cu
180 muncitori români

Asistent
Curs, proiect şi lucrări la disciplina Construcţii civile

Şef lucrări
Curs, proiect şi lucrări la disciplina Construcţii civile

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Coordonare execuţie construcţii civile, decontare lucrări

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1980-1991
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Învăţământ superior

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1977-1980
Trustul de Construcţii Cluj (T.C.C.)
Construcţii civile

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1976-1977
Centrala Construcţii Montaj Bucureşti (C.C.M.B.)
Construcţii civile

Asistent
Proiect şi lucrări la disciplina Construcţii civile şi Instalaţii

Inginer constructor
Inginer constructor la biroul tehnic

Inginer constructor
Inginer constructor stagiar

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Numele calificării primite

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Numele calificării primite

1996-2006
Facultatea de Construcţii Cluj-Napoca
Titlul de Doctor
4 septembrie-5 decembrie 1997
Institute for Housing and Urban Development Studies I.H.S. Rotterdam, Olanda
Training of Trainers Post Graduate Diploma With Commendation

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi carierei,
dar care nu sunt recunoscute neapărat
printr-un certificat sau o diplomă.

LIMBA MATERNĂ
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

ROMANA

• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi
• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi
• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

ENGLEZA
bine
bine
bine
Franceza
foarte bine
bine
bine
GERMANA
bine
satisfăcător
bine
COMUNICAREA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICǍ
MUNCA ÎN ECHIPǍ ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane
într-un mediu multicultural, ocupaţi o
poziţie în care comunicarea este
importantă sau desfăşuraţi o activitate
în care munca de echipă este esenţială.
(de exemplu cultură, sport, etc.)

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZAORICE

Colaborator din partea U.T.C.-N. al organizaţiei EQUIP DEUTSCHLAND e.V. din GERMANIA în
cadrul programului: DEZVOLTAREA SECTORULUI CONSTRUCŢII DIN ROMÂNIA

De exemplu coordonaţi sau conduceţi
activitatea altor persoane, proiecte şi
gestionaţi bugete; la locul de muncă,
în acţiuni voluntare (de exemplu în
domenii culturale sau sportive) sau la
domiciliu.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
Competenţe care nu au mai fost
menţionate anterior.

Numar de carti, lucrari,
contracte cercetare, proiectare

APTITUDINI: OPERARE PC
COMPETENŢE TEHNICE: FIZICA CLǍDIRILOR

CǍRŢI PUBLICATE ÎN EDITURI: 9
LUCRǍRI PUBLICATE ÎN ŢARǍ ŞI STRǍINǍTATE: 57
CONTRACTE DE PROIECTARE ŞI CERCETARE ŞTINŢIFICǍ
(COLABORATOR): 33
INOVAŢII (COLABORATOR): 4
PARTICIPǍRI LA MANIFESTǍRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE: 28
PARTICIPǍRI LA MANIFESTǍRI ŞTIINŢIFICE ÎN STRǍINǍTATE: 8

PERMIS(E) DE CONDUCERE

Da, categoria B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Participant în programul de colaborare cu Universitatea Windesheim, Olanda
Membru Alumni al Institute for Housing and Urban Development Studies I.H.S. Rotterdam,
Olanda
Cadru didactic la cursul postuniversitar: Izolatii termice, hidrofuge şi izolarea la foc
Cadru didactic la cursul postuniversitar: Auditul energetic in constructii gradul I si II
Membru în Comisia Stiintifica CTS 11 din cadrul Ministerului MDRAP
Responsabil al Master-ului “Patologia şi reabilitarea construcţiilor” a Facultăţii de Construcţii din
Cluj-Napoca
Membru în Senatul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
Membru în Consiliul Facultăţii de Constructii din Cluj-Napoca
Membru în Consiliul Departamentului CCM a Facultăţii de Constructii din Cluj-Napoca
Şef interimar al Departamentului Construcţii Civile şi Management (CCM)

