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INFORMAŢII PERSONALE Deaconu Ovidiu  
 

 -, Brașov,  România  

 -     -        

 ovideaconu@yahoo.com; ovideaconu@unitbv.ro  

  

  

  
Sexul Masculin | Data naşterii 12/01/1978 | Naţionalitatea Română  

 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

  

Șef lucrări 
Universitatea Transilvania Brașov – Facultatea de Construcții 

▪ Activitate didactică la ciclul de licență și masterat, în calitate de titular de disciplină: Constructii din
beton armat curs si proiect, Structuri speciale din beton armat curs si proiect, Structuri moderne din
beton precomprimat curs si proiect; 

2008 – present 
   

▪ Activitate de cercetare științifică materializată prin publicare de articole; 
▪ Organizare și participare la manifestări științifice naționale și internaționale; 
▪ Participare la manifestări științifice studențești; 
▪ Membru în comisiile de licență și masterat; 
▪ Activitate de proiectare în cadrul „Centrului de cercetare – proiectare în construcţii şi instalaţii pentru 

construcţii” al Facultăţii de Construcţii; 
Activitate in învățământ superior 
 
Asistent universitar 
Universitatea Transilvania Brașov – Facultatea de Construcții 

▪ Activitate didactică la ciclul de licență, în calitate de titular de disciplină: Constructii din beton armat
proiect, Structuri speciale din beton armat proiect, Infografica; 

2004 – 2008 
   

▪ Activitate de cercetare științifică materializată prin publicare de articole; 
▪ Organizare și participare la manifestări științifice naționale și internaționale; 
▪ Participare la manifestări științifice studențești; 
▪ Activitate de proiectare în cadrul „Centrului de cercetare – proiectare în construcţii şi instalaţii pentru

construcţii” al Facultăţii de Construcţii; 
Activitate in învățământ superior 
 
Preparator universitar 
Universitatea Transilvania Brașov – Facultatea de Construcții 

▪ Activitate didactică la ciclul de licență, în calitate de titular de disciplină: Materiale de constructii 
proiect, Infografica; 

2002 – 2004 
   

▪ Activitate de cercetare științifică materializată prin publicare de articole; 
▪ Organizare și participare la manifestări științifice naționale și internaționale; 
▪ Participare la manifestări științifice studențești; 
▪ Activitate de proiectare în cadrul „Centrului de cercetare – proiectare în construcţii şi instalaţii pentru

construcţii” al Facultăţii de Construcţii; 
Activitate in învățământ superior 
 
“Pf. ing. constructor Manoliu Alexandru” 
Activitate de inginer  proiectant 

 

2001 – 2002 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 
 

COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

 
INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

 

Doctor în domeniul inginerie civilă  

Universitatea Transilvania Brașov – Facultatea de Construcții 
2001 – 2009  

Tema tezei: “Studiu privind comportarea la durabilitate a structurilor din beton armat supuse
unor condiţii normale de exploatare” 
 

Diploma de inginer  

Universitatea Transilvania Brașov – Facultatea de Silvicultura şi exploatări forestiere, secţia
Construcţii Civile, Industriale şi Agricole 

1996 – 2001  

 

Diploma de bacalaureat  1996 – 2001  
Liceul dr. Ioan Meşotă, din Braşov 
Domeniu studiat – real 
 

Limba(i) maternă(e) Română 
  

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  Alte limbi străine cunoscute 

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza B2  B2  B2 B2 B2 
  

Competenţe de comunicare  Solidaritate si spirit de echipa; Promovarea si sustinerea valorilor morale si profesionale
ale individului, grupului, colectivului; Preocupare permanenta pentru autoperfectionare;
Usurinta de adaptare. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Conceptia, calculul si alcatuirea elementelor si a structurilor pentru constructii; Cunoasterea
si aplicarea normelor tehnice in constructii, in fazale de conceptie, proiectare si exploatare;
Managementul calitatii lucrarilor de constructii; Managementul sigurantei lucrarilor de 
constructii, Identificarea si recunoasterea materialelor si a structurilor pentru constructii;
Implementarea tehnologiilor, procedeelor si a materialelor moderne in executia lucrarilor de
constructii; etc. Competentele si aptitudinile tehnice enumerate mai sus, au fost dobandite
invatamant superior tehnic de specialitate (5 ani), activitatea de proiectare in constructii, 
activitate didactica si de cercetare stiintifica, stagiu de doctorat, studii postuniversitare, 
cursuri de perfectionare, participare la manifestari stiintifice nationale si internationale,
elaborare si publicare de manuale si articole de specialitate, derulare de contracte si
granturi, studiu individual. Calculul static si dinamic al structurilor; Alcatuirea si
dimensionarea elementelor si a structurilor de constructii; Redactare documente, etc. 
Competentele si aptitudinile de utilizare a calculatorului au fost dobandite prin exercitiu si
studiu individual, prin cursuri de initiere si perfectionare, prin elaborarea tezei de doctorat, 
prin aplicatii practice derulate pe contracte cu mediul socio – economic, etc. 

  

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a programului Axis 
▪ o bună cunoaştere a programelor Microsoft Office 

Permis de conducere  ▪ B 
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Conferințe ▪ Membru în comitetul de organizare al Sesiunilor ştiinţifice CIBv Braşov; 
▪ Recenzor al Sesiunilor ştiinţifice CIBv Braşov; 

 
 

ANEXE 
 

 
   Brasov,           s.l. dr. Ing. Deaconu Ovidiu 

 
12/02/2020 

Afilieri 
 

Diriginte de santier autorizat pentru domeniul:  Construcţii, Civile, Industriale şi Agricole, 
categoria de importanata B. 

 1.       Ovidiu DEACONU “Optimizarea calculului barelor cu pereti subtiri” Sesiunea stiintifica
aniversara Constructii - Instalatii Brasov CIB 30.10 Universitatea Transilvania Brasov 14-15 
November 2002 

2. Augustin POPAESCU; Ovidiu DEACONU “Durabilitatea structurilor din beton” Sesiunea
stiintifica aniversara Constructii - Instalatii Brasov CIB 30.10 Universitatea Transilvania Brasov
14-15 November 2002 

3.  Ovidiu DEACONU; Alexandru DIMULESCU; Emil LITRA “Propuneri de interventii pentru diverse
defecte ale betonului” Sesiunea stiintifica Constructii - Instalatii CIB 2004, ed. Universitatii
Transilvania Brasov 18-19 November 2004 

4.  Alexandru DIMULESCU; Emil LITRA; Ovidiu DEACONU “Consolidarea fundatiilor continue din 
beton armat” Sesiunea stiintifica Constructii - Instalatii CIB 2004, ed. Universitatii Transilvania
Brasov 18-19 November 2004 

5. Augustin POPAESCU; Ovidiu DEACONU “Rehabilitation of a grain concrete silo constructed by
slip form method” Published BALKLEMA, Amsterdam ICCRRR November 2005 

6. Augustin POPAESCU; Ovidiu DEACONU ”Cercetari experimentale privind comportarea pana la
rupere a unei grinzi de acoperis gp 24/12 ap” Bulletin of the Transilvania University of Braşov
Vol. 13(48) – New Series 2006 

7. Augustin POPAESCU; Ovidiu DEACONU “Incercarea pe stend pana la rupere a unor elemente
prefabricate de tip grinda din beton precomprimat si beton  armat”, Conferintă internaţională
structuri prefabricate din beton în centrul şi estul europei, November 2007 

8. Augustin POPAESCU; Ioan BURTEA; Ovidiu DEACONU “Incercarea pe stend pana la rupere a
unei grinzi precomprimate date si cerinte privind atestarea si certificarea de conformitate”, SELC
edition a XVIII – a, Neptun 05-07 October 2006, ed. MAN-DELY Bucuresti 2006 ISBN 973-
7689-04-6 

9. Augustin POPAESCU; Ovidiu DEACONU “Existing concrete silos – lessons from inspection, 
diagnosis, rehabilitation and strengthening” 3rd fib international congress 2010 

10. Ovidiu DEACONU “Study on durability of resistance hall structure CET Govora” CIBv 2012
published at Bulletin of the Transilvania University of Braşov 

11. Ovidiu DEACONU “Investigation of precast concrete elements in terms of durability” CIBv 2013
published at Bulletin of the Transilvania University of Braşov 

12. Ovidiu DEACONU “Conditions of the constructions sustainability in natural environments” CIBv
2014 published at Bulletin of the Transilvania University of Braşov 

13. Ovidiu DEACONU “Aspects regarding of sustainability over time reinforced concrete structures” 
CIBv 2015 published at Bulletin of the Transilvania University of Braşov 

14. Ovidiu DEACONU “Considerations regarding using concrete with dispersed reinforcement and
ferrocement“ CIBv 2016 published at Bulletin of the Transilvania University of Braşov 

15. Ovidiu DEACONU “Proposals for consolidation and repair of two grain silos“ CIBv 2017
publishing at Bulletin of the Transilvania University of Braşov 

16. Ovidiu DEACONU “Using ferrocement in construction” CIBv 2018 publishing at Bulletin of the 
Transilvania University of Braşov Vol. BUT_SERIA 1_vol 11 (60)_ 2018 

  
Granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică 
 

Programul/ Proiectul Funcţia Perioada 
Studii si cercetari privind stabilirea solutiilor pentru 
structurile de rezistenta aferente constructiilor institutului 
de cercetare PRODD 

membru 2008-2011 

Vestiare sala sport colina Proiectant de 
rezistenta 

2008-2008 

Proiect: Amenajare garaj Colina Universitatii Proiectant de 
rezistenta 

2011-2011 
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