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INFORMAŢII PERSONALE Măntulescu Marius Mihail  
 

 Str. Moldovei, nr. 43, Braşov, cod 500205, Romania  

 -     +40 745082356 

 Mmantulescu@unitbv.ro 

 

Sexul M| Data naşterii 03/09/1961| Naţionalitatea română  

 

 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

2003 – act, Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Construcţii, b-dul 
Eroilor nr 9, Braşov, conferenţiar univ., unitvbv.ro  
2008- act , administrator, şef lab.- S.C. Laboratorul Geotehnic Transilvania S.R.L., 
punct de lucru - b-dul Iuliu Maniu 43, Braşov 
2003- actual administraator al S.C. Glob Consult Internaţional S.R.L punct de 
lucru - b-dul Iuliu Maniu 43, Braşov 
2002-2003  ing. proiectant Eurointegra S.R.L., Braşov, str. Măcin 6 
1989-2002 ing. proiectant Proiect Braşov S.A., Braşov, str. Iuliu Maniu 43  
1986-1989 ing. Geolog I.M Căpeni –Baraolt, Bararolt 
 
Tipul sau sectorul de activitate  

▪ Titular al cursurilor de topografie, geologie inginerească, şi geotehnică 

Scrieţi datele (de la - până la)  

 

Scrieţi calificarea obţinută  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi 

1999 -2007  Universitatea, Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, doctorat  

abilităţile acumulate – doctor  în geologie 

1981 – 1986  Universitatea, Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie, Geografie şi Geologie, 
secţia Inginnerie geologică şi Geofizică,  

principalele materii studiate – geologie generala, topografie, cartografie, cristalografie, 
mineralogie, mecanica rocilor, geologie tehnică,  hidrogeologie, geologia României, 
zăcăminte de substanţe minerale utile,  petrogarafia rocilor magmatice şi metamorfice, 
petrogarafia rocilor sedimentare, prospecţiuni, metode fizice de laborator, informatică, 
geofizică (fizica globului, metode de prospecţiuni geofizice), informatică. 

abilităţile acumulate – cele aferente meseriei de inginer geolog 

1976-1980  Liceul Andrei Şaguna, Braşov 

 

Scrieţi datele (de la - până la)  

COMPETENΤE PERSONALE 
 

Limba(i) maternă(e) română 
  

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  Alte limbi străine cunoscute 

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

franceză C1  C1  B1  B2  C2  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

engleză C1  B1  B1  B2  C2  

italiană C1  B2  B1  B1  A2  
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

 
 

 
 

 
 

 

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de administrator sef de colectiv 
sau şef de proiect 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ administrator al mai multor societăţi comerciale care a avut relaţii cu mii de clienţi atât privaţi cât şi 
persoane juridice privatesau ale statului leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 
persoane). Ex : şef de colectiv Geo-Topo la  „Proiect  Braşov S.A.”  (10-16 persoane), şef de proiect 
sau responsabil de specialitat pentru mii de proiecte de construcţii, şef de laboratot la  „Proiect  
Braşov S.A.” , la „Laboratorul Geotehnic Transilvania S.R.L,” şi  la Universitatea Transilvania – 1996-
2008,  
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 
▪ o bună cunoaştere a proceselor de proiectare, execuţie control a terenurilor de fundare ale 

construcţiilor 
▪ experienţă de peste 30 ani în ridicări topografice inginereşti, inclusiv în topografie minieră 

 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor AutoCad -nivel 3cu programare în AutoLisp, Mathcad, 
GeoSlope,  Microsoft Office™ 

Alte competenţe  ▪ teatru, pictură 

Permis de conducere  ▪ B 

▪ Membru al Societăţii Române de Geotehnică şi Fundaţii (membru în comitetul executiv) 
▪  Membru al Asociaţieii Române de Geologie Inginereacă 
▪ Membru al comisiei  de atestare a verificatorilor de proiecte si expertilor tehnic –  Ministerul 

dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domeniul Af  ( Rezistenta mecanica si stabilitatea 
masivelor de pamânt, a terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate) 
▪ Participant la mai multe conferinţe de specialitate, recenzor 

 

ANEXE 



   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  
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