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Sexul Masculin | Data naşterii 06.11.1967 | Naţionalitatea Romana 
 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

Conferenţiar, poziţia 35,  Departamentul Construcţii Civile şi Management, 
al Facultăţii de Construcţii din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca 

 
EXPERIENTA PROFESSIONALA 

2003 - 2013 
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea de Construcţii 
Invăţământ superior titular de cursuri 

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

şef lucrări la Departamentul Construcţii Civile şi Management 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Titular de curs la disciplinele:  
Organizarea şi conducerea lucrărilor de construcţii 
Project Management 
Cercetări Operaţionale 
 

 
2001 - 2003 
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea de Construcţii 
Invătământ superior  

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

Asistent  catedra CFDP 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Seminarii, lucrări şi proiecte la această catedră 

• Perioada (de la – până la)  1997-2001 
• Numele şi adresa angajatorului  Direcţia Regională  Drumuri  Poduri Cluj Napoca 
• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 1997 -1998 Şef Birou Controlul şi Asigurarea Calităţii ( ACQ) la DRDP Cluj  
1998 -2001  Şef Serviciu Investiţii, Reabilitări drumuri şi Achiziţii publice 
 

• Funcţia sau postul ocupat  Şef serviciu 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Toate investiţiile derulate în această perioadă, responsabil cu toate reabilitările drumurilor 
naţionale pe DRDP Cluj, achiziţiile publice de lucrări , servicii şi produse pe DRDP, membru al 
CTE Cluj 
 

 
 
• Perioada (de la – până la)  1994-1997 
• Numele şi adresa angajatorului  Direcţia Regională  Drumuri  Poduri Cluj Napoca 
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• Funcţia sau postul ocupat  Inginer Biroul Tehnic 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Responsabil cu sistemele rutiere pe DRDP Cluj, viabilitate drumuri, durata de exploatare, 
secretar şi apoi membru al CTE DRDP Cluj  

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Investigarea capacităţii portante a drumurilor din administrare,viabilitatea acestora, cercetări şi 
studii ale structurilor rutiere pe sectoarele experimentale RO-LTPP şi analiza tuturor 
documentaţiilor înainte de a fi prezentate CTE-ului  

 
• Perioada (de la – până la)  1992-1994 
• Numele şi adresa angajatorului  Direcţia Regională  Drumuri  Poduri Cluj Napoca 
• Funcţia sau postul ocupat  Inginer proiectant biroul proiectare 
• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Inginer  proiectant la DRDP Cluj unde am elaborat proiecte de drumuri, poduri si consolidari 
terasamente pentru această instituţie 

 
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
• Perioada (de la – până la)  1982 - 1986 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Liceul Industrial Nr 2 Cluj Napoca 

• Numele calificării primite  Electromecanic SCB. Diploma seria A nr, 146937-iulie 1986 
• Perioada (de la – până la)  1987 - 1992 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Facultatea de Constructii 

• Numele calificării primite  Inginer în specialitatea CFDP promoţia 1992, diploma seria J nr. 17601 
  Doctor inginer din 2006.  Domeniul INGINERIE CIVILĂ. Diploma seria E nr. 12-25.05.2007 

 
COMPETENΤE PERSONALE 

Limba maternă Romana 
  

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  Alte limbi străine cunoscute 

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Franceza B2  B2 B2 B1  B1  
  

Engleza B2 B1  B2  B1  B1 
  

 
▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin specificul locurilor de muncă ocupate până în 

prezent. În cazul activităţilor de producţie am coordonat şi am comunicat  cu peste 100 de persoane 
astfel încât activitatea să se deruleze în bune condiţii; 

Competenţe de comunicare  

▪ bună comunicare  cu studenţii în cadrul orelor de curs şi proiecte; 
▪ îndrumător proiecte de licenţă şi disertaţie; 
▪ o bună comunicare cu beneficiarii pe diverse probleme de investiţii în cadrul proiectelor pe care le 

elaborez şi gestionez până la terminarea acestora; 

▪ şef serviciu investiţii în perioada 1997-2001 unde am coordonat toate investiţiile din cele sapte judeţe 
ale DRDP Cluj; 

▪ şef Birou Calitate la DRDP Cluj ( 1997); 
▪ verificator intern şi coordonator al activităţii de proiectare la SEARCH Corporation Filiala Cluj; 
▪ manager de proiect ( pe partea de proiectare ) a Investitiei „ Reabilitare DN1 C şi DN 17 ( E576)Km 

8+300 -  91+000  Cluj Napoca – Dej – Bistriţa - Tureac „  în colaborare cu INOCSA  SL SPANIA; 
▪ responsabil al programului de studii de licenţă pentru secţia Inginerie Economică în Construcţii; 
▪ îndrumător de an; 
▪ membru al consiliului facultăţii (2009-2013); 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  
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   Curriculum Vitae   Gavris Pascu Ovidiu  

 
Cunoaşterea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, exproprieri, întocmiri şi elaborări proiecte, 
atragere de fonduri externe pe diverse axe prioritare POR, FEADR, autorizarea lucrărilor de construcţii

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 
Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

▪ cunoscător programe de desenare ( Autocad) 
▪ cunoscător al unor programe de calcul pentru constructii ( Prokon, Civil Design etc) 

 
 

Categoriile BE si CE Permis de conducere  

 
INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

 
Publicaţii si prezentări: 

 
 
Carti editate: 

 
 
 
 

Proiecte elaborate: 
 
 
 

Afilieri: 

 
 
 

 
Referinţe: 

Peste 16 articole la conferinţe şi în reviste interne şi internaţionale ( conform activităţii profesionale 
anexate) 
Cărţi editate: 
1.Ovidiu Gavriş Pascu - Utilizarea metodei fâşiilor finite în calculul tablierelor 

                                   podurilor din beton. Editura UT PRESS 2013. 
2. Ovidiu Gavriş Pascu –Managementul proiectelor în construcţii. Partea I. Pregătirea 
                                        investiţiilor. Editura UT PRESS 2013.  
3. Ovidiu Gavriş Pascu –Management şi cercetări operaţionale în construcţii. 
                                        Îndrumător de lucrări. Editura UT PRESS 2013 
 
Proiecte în domeniul drumurilor, podurilor şi consolidărilor de terasamente  (conform activităţii 
profesionale anexate) 
 
▪ Membru al Asociaţiei  Profesionale de Drumuri şi Poduri Filiala Transilvania 
 
Minim 3 citari ( despre care am cunoştinţă ) dintre care cel puţin unul indexat în Thomson Reuters 
Web of Knowledge
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