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INFORMAŢII PERSONALE TĂMAȘ Florin-Lucian  
 

Str. Turnului, nr. 5, Brașov, 500152, România  

          

 florin.tamas@unitbv.ro  

  

Sexul masculin | Data naşterii 06/06/1978 | Naţionalitatea română  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

Conferențiar universitar  
Universitatea Transilvania din Brașov (b-dul Eroilor, nr. 29, 500036, Brașov, România, www.unitbv.ro)  

▪ Activitate didactică pentru ciclurile de licență și masterat, în calitate de titular de disciplină (Materiale 
de construcții; Fundații – proiect; Tehnologia lucrărilor de construcții I; Tehnologia lucrărilor de 
construcții II; Materiale pentru construcții inginerești; Construcții turistice, modernizări și elemente de 
arhitectură; Construcții și infrastructuri rurale. 
▪ Activitate de cercetare științifică materializată prin contracte/granturi, publicare de articole și cărți de 

specialitate; 
▪ Organizare și participare la manifestări științifice naționale și internaționale; 
▪ Participare la manifestări științifice studențești; 
▪ Membru în comisiile de licență și masterat; 
▪ Șef profil ”Materiale de construcții” în cadrul laboratorului ”Inginerie civilă”, autorizat gradul I; 
▪ Activitate de proiectare în cadrul „Centrului de cercetare – proiectare în construcţii şi instalaţii pentru 

construcţii” al Facultăţii de Construcţii; 
▪ Contracte de colaborare cu terţi;  

2017 - prezent 

Sectorul de activitate învățământ superior 

12-16 martie 2018 Conferențiar universitar  
 Universitatea Transilvania din Brașov (b-dul Eroilor, nr. 29, 500036, Brașov, România, www.unitbv.ro)  

 ▪ Program Erasmus+ la Universidad de Córdoba, Spania 

 Sectorul de activitate învățământ superior 

2008 - 2017 Șef lucrări universitar  
 Universitatea Transilvania din Brașov (b-dul Eroilor, nr. 29, 500036, Brașov, România, www.unitbv.ro)  

 ▪ Activitate didactică pentru ciclurile de licență și masterat; 
▪ Activitate de cercetare științifică;  
▪ Organizare și participare la manifestări științifice naționale și internaționale; 
▪ Participare la manifestări științifice studențești; 
▪ Membru în comisiile de licență și masterat; 
▪ Șef profil ”Materiale de construcții” în cadrul laboratorului ”Inginerie civilă”, autorizat gradul I; 
▪ Activitate de proiectare în cadrul „Centrului de cercetare – proiectare în construcţii şi instalaţii pentru 

construcţii” al Facultăţii de Construcţii; 
▪ Contracte de colaborare cu terţi;  

 Sectorul de activitate învățământ superior 

25 noiembrie - 6 decembrie 2013 Șef lucrări universitar  
 Universitatea Transilvania din Brașov (b-dul Eroilor, nr. 29, 500036, Brașov, România, www.unitbv.ro)  

 ▪ Program Erasmus la Technická Univerzita v Košiciach, Slovacia 

 Sectorul de activitate învățământ superior 

2017 - prezent Diriginte de șantier  
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 ▪ Domeniul „Consolidare și restaurare monumente istorice”, toate categoriile de importanță 

 Tipul de activitate  inginerie şi consultanţă tehnică legate de aceasta 

2013 - prezent Diriginte de șantier  
 ▪ Domeniul „Construcţii civile, industriale şi agricole”, categoria de importanţă A 

 Tipul de activitate  inginerie şi consultanţă tehnică legate de aceasta 

2007 - 2011 Şef laborator de analize şi încercări în construcţii 
 Universitatea Transilvania din Brașov (b-dul Eroilor, nr. 29, 500036, Brașov, România, www.unitbv.ro)  

 ▪ Coordonare activități de laborator pentru încercări în construcții în cadrul laboratorului  geotehnic 
gradul II 

 Sectorul de activitate învățământ superior 

2007 - 2011 Specialist încercări nedistructive 
 Universitatea Transilvania din Brașov (b-dul Eroilor, nr. 29, 500036, Brașov, România, www.unitbv.ro)  

 ▪ Coordonare încercări nedistructive în cadrul laboratorului  geotehnic gradul II 

 Sectorul de activitate învățământ superior 

2005 - 2008 Asistent universitar  
 Universitatea Transilvania din Brașov (b-dul Eroilor, nr. 29, 500036, Brașov, România, www.unitbv.ro)  

 ▪ Activitate didactică pentru ciclul de licență; 
▪ Activitate de cercetare științifică;  
▪ Organizare și participare la manifestări științifice naționale și internaționale; 
▪ Participare la manifestări științifice studențești.  

 Sectorul de activitate învățământ superior 

2001 - 2005 Asistent universitar  
 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (str. Memorandumului, nr. 28, 400114, Cluj-Napoca, România, 

www.utcluj.ro)  

 ▪ Activitate didactică pentru ciclul de licență; 
▪ Activitate de cercetare științifică;  
▪ Organizare și participare la manifestări științifice naționale și internaționale; 
▪ Participare la manifestări științifice studențești; 
▪ Contracte de colaborare cu terți. 

 Sectorul de activitate învățământ superior 

2002 - 2003 Inginer proiectant  
 S.C. Aqua Prociv Proiect S.R.L., Cluj-Napoca (str. Septimiu Albini, nr. 118, 400000, Cluj-Napoca, 

România, www.aquaprociv.ro) 

 ▪ Întocmirea de documentaţii tehnice pentru obiective de construcţii civile, construcţii pentru 
consolidarea cursurilor de apă, construcţii de baraje şi rezervoare de apă. 

 Tipul de activitate  inginerie şi consultanţă tehnică legate de aceasta 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

Certificat participare curs   

Softmagazin 

22 martie 2018 

▪ DevizOnline  
Certificat participare conferință   

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

18 octombrie 2013 

▪ Calitatea în învățământul superior 
Certificat participare curs   

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

11-12 iulie 2013 

▪ Managementul calității în învățământul superior  
2002-2012 Diplomă doctor  
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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

▪ Domeniul inginerie civilă  
Certificat participare curs   

Nemetschek România 

24 iunie 2011 

▪ SCIA Engineering și Eurocoduri pentru o proiectare eficientă durabilă  
Diplomă absolvire curs   

T.E.I. Piraeus, Athena, Grecia 

8-17 martie 2004 

▪ Intensive program: Urban Space and Tourism  
Certificat de absolvire  

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

23 ianuarie 2003 

▪ Departamentul pentru pregătirea personalului didactic  
Diplomă studii aprofundate  

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

2001-2002 

▪ Reabilitarea structurală și higrotermică a coonstrucțiilor  
Inginer diplomat  

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

1996-2001 

▪ Construcții civile, industriale și agricole  
Diplomă de bacalaureat   

Grup Școlar de Electrotehnică și Electronică, Bistrița 

1992-1996 

▪ Matematică, fizică, electronică  
 
 

COMPETENΤE PERSONALE 
 

Limba maternă Română  
  

ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  Alte limbi străine cunoscute 

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B2 B2 B1 B1 B1 

Franceză A2 A2 A1 A1 A1 
 
 

 
INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

 

Rezumat activitate didactică și de 
cercetare 

▪  2 capitole publicate în cărți de specialitate;  
▪  8 cărţi în calitate de autor/coautor; 
▪  71 lucrări științifice, dintre care: 
   11 articole indexate ISI proceedings; 
   4 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate; 
▪  10 participări, ca director sau membru, în colectivele unor programe de cercetare ştiinţifică şi 

   granturi câştigate prin competiţie naţională; 
▪  4 proiecte de cercetare şi consultanţă. 

Distincție ▪ 7 Mai 2004, Premiul I, ca îndrumător, la „Student 2004”, sesiune de comunicări ştiinţifice, cu tema 
Calculul Automatizat al Reţetelor de Beton, Facultatea de Construcţii din Cluj-Napoca. 

Afilieri ▪ Membru în Colegiul Tehnic al Diriginților de Șantier; 
▪ Membru al Asociaţiei ROMCEN – Asociaţia Profesională a Producătorilor şi Utilizatorilor de Cenuşă 

din România. 

Permis de conducere  ▪ B 
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Conferințe ▪ Membru în comitetul de organizare al Sesiunilor ştiinţifice CIB 2007, 2008, 2010, 2012-2019 Braşov; 
▪ Membru în comitetul editorial al Sesiunilor ştiinţifice CIBv 2012, 2013, 2014, 2019 Braşov; 
▪ Recenzor al Sesiunilor ştiinţifice CIBv 2015, 2016, 2017, 2019 Braşov; 
▪ Membru în Comitetul Științific și recenzor al Sesiunii Naționale de Comunicări Știiințifice Studențești, 

ediția a XVI-a, 17-21 mai 2017, Cluj-Napoca. 
Administrație ▪ Membru în Consiliul Departamentului Facultății de Construcții din Brașov, 2012-2016. 

▪ Membru în Senatul Universității Transilvania din Brașov în perioada 2012-2020. 
▪ Responsabil cu asigurarea calității departamentului Inginerie Civilă din cadrul Facultății de Construcții 

din Brașov, din anul 2012. 
▪ Secretarul comisiei ”Buget-Finanțe” a Senatului Universității Transilvania din Brașov, în perioada 

2016-2020. 
 


