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Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Postelnicu, Tudor
Str.Ion Călin, nr.22, etaj 1, ap.4, Bucureşti, cp 020532
Fix: 0212106510

Mobil: 0723 386 432

0212106510
tudor_postelnicu@yahoo.com
Română
7.04.43
Masculin

Locul de muncă vizat / Profesor universitar – inginer constructor
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Din octombrie 2008 până în prezent
Profesor universitar consultant
1991 – 2008 profesor universitar, şef de catedră
1990 – 1991
Conferenţiar
1975 – 1990
Şef lucrări
1968 – 1975
Asistent universitar
1967 – 1968
Inginer proiectant Institutul de Proiectări pentru Chimie anorganică şi Îngrăşăminte – IPRAN

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Predare cursuri, seminarii, proiect, laborator, proiecte de diplomă, disertaţii la catedra Construcţii de
beton armat
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, b-dul.Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, Bucureşti
Învăţământ universitar de construcţii

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Octombrie 1961 – februarie 1967
Inginer / diploma nr. 195506 / 19.04.1967
Specializarea: Construcţii civile şi industriale

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Mecanica construcţiilor, structuri de beton armat şi de oţel, inginerie seismica

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Institutul de Construcţii Bucureşti – Facultatea Construcţii Civile, Industriale şi Agrozootehnice

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută.

1974 – 1980
Doctor inginer / diploma seria B, nr. 375 / 1 octombrie 1981

Disciplinele principale studiate / . Structuri de beton armat
Competenţe profesionale dobândite.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ.. Institutul de Construcţii Bucureşti
/ furnizorului de formare .
Nivelul de clasificare naţională sau..
internaţională..

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e): română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Ascultare

Limba engleză
Limba franceză

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
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Vorbire

Înţelegere
Citire

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Participare la
conversaţie
Utilizator
A2
elementar
B1

Utilizator
independent

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
independent

Spirit de echipă dobândit în calitate de responsabil de contracte, director de programe de cercetare şi
de şef de catedră, iar în timpul şcolii, ca practicant al sportului.
O bună experienţă în managementul de proiect şi al echipei de lucru, organizator al Laboratorului
Catedrei Construcţii de Beton armat şi al activităţii catedrei, în calitate de şef al acesteia.
Proiectant şi evaluator de structuri de construcţii, cercetare în domeniul ingineriei seismice şi al
ingineriei structurale.
Participant la elaborarea unor programe de calcul (în colaborare cu IPCT): Rapid, Moca, Ardaf, Dexty,
Arper.
Iubitor de teatru şi muzică
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Permis de conducere

Informaţii suplimentare

B

1. Lucrări publicate: Peste 100 de titluri, dintre care 6 cărţi, 12 materiale didactice, 30 articole, 50
comunicări la congrese, conferinţe şi simpozioane, organizate în ţară şi în străinătate.
Autor de coduri şi reglementări tehnice.
2. Membru al asociaţiilor profesionale:
- fib (Federaţia Internaţională pentru Beton – vicepreşedintele grupului român)
- Eurodyn (Asociaţia Europeană de Dinamică Structurală)
- IABSE (International Association for Bridges and Structural Engineering)
- AICPS (Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri – membru în consiliul de conducere)
- Societatea pentru Beton şi Prefabricate din România (membru fondator)
3. Alte competenţe:
- conducător de doctoranzi (14 teze susţinute, 5 teze în curs)
- membru în Comitetele Tehnice CT 5 şi CT 6 ale MDLPT
- membru în Comisia de atestare a inginerilor verificatori şi a experţilor
- membru al Comitetului ASRO 306
- expert si verificator de proiecte MDLPT
- consultant la mai multe Institute şi Birouri de proiectare: IPCT, I.P.”Proiect” Bucureşti, I.P.”Carpaţi”,
Centrul de Proiectări Construcţii militare, I.S.P.”Căi ferate”, I.P. “Constanţa”, Bucureşti Internaţional
Proiect – BIP, Colonad Impex SRL, Inginerie Civila SRL, Consild SRL, Consco.SRL etc.
4. Alte menţiuni:
- Şeful Diviziei 1 a Centrului Naţional de Reducere a Riscului Seismic (sub tutela MDLPL şi JICA –
Japan International Cooperation Agency), 2002 – 2007
- Distincţii:
· Ordinul naţonal „Pentru merit” în grad de Cavaler, 2002 (acordat la propunerea MDLPL)
· Diploma de Merit acordată de Guvernul României, Inspectoratul de Stat în Construcţii, 2004
· Medalia pentru „Opera Omnia” acordată de AICPS, 2005
· Diploma de onoare a Institutului de Studii şi Proiectări Căi Ferate, 2001
· Premiul „Radu Agent”, 2004
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