
 

 

Propuneri cursuri postuniversitare  

An universitar 2016-2017 
 

 

Nr.
ctr. Facultatea Denumire curs 

Responsabil (nume, 
prenume, grad 

didactic) 

Nivel 
(postuniversitar 

sau alt nivel după 
caz) 

Beneficiari 
(posibili) 

Durata 
(zile, ore) Observaţii 

1. C.F.D.P. 

Proiectarea, verificarea si 
expertizarea lucrarilor de 
infrastructura in acord cu 

normele europene 

CHIOTAN Corina, 
ş.l. dr. ing. 

Postuniversitar de 
perfectionare 

Ingineri 
proiectanţi, 

verificatori de 
proiecte şi 
experţi în 
domeniul 

infrastructurii 

130 ore  

2. C.F.D.P. 
Metode de calcul si solutii 

pentru reabilitarea si 
consolidarea podurilor 

CHIOTAN Corina, 
ş.l. dr. ing. 

Postuniversitar de 
formare si 
dezvoltare 

profesionala 
continua 

Tineri ingineri 
proiectanţi de 

poduri 
110 ore  

3. C.F.D.P. 

Modelarea numerică a 
structurilor geotehnice în 

infrastructura 
transporturilor 

ŞERBULEA  
Manole -Stelian, 

 prof. dr. ing. 
 

Postuniversitar 

Ingineri 
proiectanţi 

infrastructură 
în transporturi 

20 zile/ 
100 ore 

COR 
214208 

proiectant 
inginer 

construcții 

4. C.F.D.P. 

Investigarea geotehnică şi 
întocmirea documentaţiilor 
geotehnice pentru lucrările 

de infrastructură a 
transporturilor 

BOŢI Ioan, 
 ş.l. dr. ing. 

 
Pregătire continuă 

Ingineri 
proiectanţi 

infrastructură 
în transporturi 

9 zile/ 
50 ore 

COR 
214208 

proiectant 
inginer 

construcții 



5. C.F.D.P. 

Identificarea, calculul şi 
monitorizarea alunecărilor 

de teren ce afectează 
infrastructura 
transporturilor 

ANDRONIC Adrian,  
asist. dr. ing. Pregătire continuă 

Ingineri 
proiectanţi 

infrastructură 
în transporturi 

9 zile/ 
50 ore 

COR 
214208 

proiectant 
inginer 

construcții 

6.  C.F.D.P. 
Manager de proiect pentru 

infrastructura mare de 
transport 

STOIAN Mădălina, 
conf. dr. ing. Postuniversitar 

Ingineri 
proiectanţi 

infrastructură 
de transport 

60 ore  

7. C.F.D.P. 
Siguranţa rutieră şi 
Inginerie de trafic 

ANTON Valentin, 
conf.dr.ing. 

Postuniversitar 

Specialişti 
CNADNR, 

Min. Transp., 
firme 

proiectare 

1 luna/60 
ore 

 

8. C.F.D.P. 
Intreţinerea infrastructurii 

rutiere pe criterii de 
performanţă 

DICU Mihai, 
prof.dr.ing. 

Postuniversitar 

Specialişti 
CNADNR, 

Min. Transp., 
firme 

proiectare şi 
execuţie 

1 luna/60 
ore 

 

9. C.F.D.P. 
Infrastructuri rutiere 

urbane 
ANTON Valentin, 

conf.dr.ing. 
Postuniversitar 

Tineri ingineri 
proiectanţi  

infrastructură 
în transporturi, 
inginerie civilă  

80 ore  

10. C.F.D.P. 

Sisteme inovative pentru 
atenuarea efectului acţiunii 

seismice la structuri 
inginereşti  

CREŢU Dan-Ilie, 

prof.dr.ing. 
Postuniversitar 

Absolvenţi ai 
ciclurilor I şi II, 

doctoranzi, 
ingineri 

proiectanţi de 
structuri în 
domeniul 

inginerie civilă  

80 ore  

   

              Decan, 

                                                                                                                                        Conf. Univ. Dr. Ing. Mădălina STOIAN 


