
             Curriculum vitae  

  

              Informații personale  

                      Nume / Prenume COMISU CRISTIAN-CLAUDIU 

                                     Adresă Județul Iași 

                                   Telefon 0745065003 

                                         Fax 0232.245.501 

                                     E-mail comisucristianclaudiu@yahoo.ro 

                                 Cetățenia romana 

                            Data nașterii 23.06.1958 

Sex masculin 

  

Experiența profesională  

Perioada 2008 – 2016 

Funcția sau postul ocupat Prof. univ. dr. ing.  

Principalele activități si  

responsabilități 

Șef disciplina Poduri, membru Consiliul Profesoral 

Titular curs – Bazele proiectării podurilor (anul III CFDP), Beton armat si 

poduri din beton armat (anii III si IV CFDP), Reabilitarea podurilor (anul IV 

CFDP), Probleme speciale de poduri (Master IMT) 

Numele şi adresa angajatorului FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 

 din cadrul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

Principalele activități si 

responsabilități 

 

 

Numele si adresa angajatorului 

 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Departament Cai de Comunicații si Fundații, Disciplinele de Poduri de beton 

si metalice 

 

1999 - 2007 

Conferențiar dr. ing. 

Secretar științific facultate, membru Consiliul Profesoral 

Titular curs – Bazele proiectării podurilor (anul III CFDP), Beton armat si poduri din beton armat (anii III si IV 

CFDP), Reabilitarea podurilor (anul IV CFDP), Probleme speciale de poduri  

(Master IMT) 

FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 

 din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași 

Departament Cai de Comunicații si Fundații, Disciplinele de Poduri de beton si metalice 

 

 
 

Perioada 1998 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări Dr. Ing. 

Principalele activitati si  

responsabilitati 

Titular curs –Beton armat si poduri din beton armat (anii III si IV CFDP), 

Reabilitarea podurilor (anul IV CFDP), Probleme speciale de poduri  

(Master IMT) 

Numele şi adresa angajatorului FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII” din cadrul 

Universitatii Tehnice „Gh. Asachi” Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Departament Cai de Comunicații si Fundații, Disciplinele de Poduri de beton 

si metalice 

 

Perioada 1993 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat Sef de lucrari, dr. ing. 

Principalele activitati si  

responsabilitati 

 

Numele şi adresa angajatorului FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII” din cadrul 

Universitatii Tehnice „Gh. Asachi” Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

 

Perioada 1990 - 1993 



Funcţia sau postul ocupat Asistent ing. 

Principalele activitati si  

responsabilitati 

Lucrari si proiect la disciplinele Poduri din Beton, Poduri metalice, Probleme 

speciale de poduri, proiectarea asistata de calculator 

Numele şi adresa angajatorului FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII” din cadrul 

Universitatii Tehnice „Gh. Asachi” Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Departament Cai de Comunicații si Fundații, Disciplinele de Poduri de beton 

si metalice 

 

Perioada 2003 - 2016 

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Principalele activitati si  

responsabilitati 

Expert tehnic cerințele esențiale A4, B2, D - Poduri 

Verificator proiecte cerințele esențiale A4, B2, D - Poduri 

Numele şi adresa angajatorului S.C. POD PROIECT S.R.L. str. Plopii fara Sot, nr. 3, bl. TR1, et. 1, Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Proiectare, consultanta, asistenta tehnica - Poduri 

 

 

 

 

 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 06/2001 – 07/2001 

Calificarea / diploma obţinută Stagiu de specializare 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Proiectarea, construcția si întreținerea podurilor din beton precomprimat si 

mixte 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant/ furnizorului de 

formare 

Institutul National des Sciences Appliquees (INSA) din Rennes - Franta 

  

Perioada 04/1998 – 07/1998 

Calificarea / diploma obţinută Bursa de cercetare efectuata la Universitatea Tehnica din Liege  - Belgia 

 

Perioada 

 

02/1996 – 03/1996 

Calificarea / diploma obţinută Bursa de specializare in domeniul invatamantului la distanta si al podurilor  - 

Anglia 

 

Perioada 02/1996 – 03/1996 

Calificarea / diploma obţinută Bursa de specializare in domeniul invatamantului la distanta si al podurilor  - 

Irlanda 

 

Perioada 10/1992 – 12/1992 

Calificarea / diploma obţinută Stagiu de specializare si bursa de cercetare 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant/ furnizorului de 

formare 

S.E.T.R.A. Paris, Campenon-Bernard S.G.E. Paris si I.N.S.A. de Renne - 

Franta 

  

Perioada 10/1980-06/1985 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat – specializarea ‘’Cai ferate, Drumuri si poduri’’ 

Domenii principale studiate  Inginerie civila 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant 

FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII” din cadrul 

Universitatii Tehnice „Gh. Asachi” Iasi 

Nivelul de clasificare aformei 

de invatamant / formare 

 

Superior 



Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba maternă romana 

Limbi straine cunoscute  

Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris  

Nivel european (*) Abilitati de 

ascultare 

Abilitati de 

citire 

Interactiune Exprimare  

Engleza 1 1 1 1 1 

Franceza 1 1 1 1 1 

 

Competente si abilitati sociale Membru al unor asociatii profesionale: 

 -  Asociatia Inginerilor constructori din Romania (AICR); 

 - Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri (APDP); 

 - Asociatia Romana de Tuneluri (ART); 

 - International Association for Bridge and Structural Engineering          

(IABSE) 

 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 

- Verificator de proiecte in domeniul Constructii Poduri (A4, B2, D) – 

Certificat de atestare seria B nr. 06806/09.08.2005; 

- Expert tehnic in domeniul Constructii Poduri (A4, B2, D) –  

Certificat de atestare seria B nr. 06807/09.08.2005 

 

Competenţe şi cunostinte de 

utilizare a calculatorului 

- Atestat in utilizarea programului AUTOCAD 2008 de proiectare podurilor 

asistata de calculator; 

- Cunosc PULSE 11 si ME’scope VES 07, programe de achizitii, preluare si 

analiza in domeniul dinamic a comportarii podurilor; 

- Cunosc programe de calcul Robot, Axis 3D, Mathcad, Algor, Lusas. 

 

Permis de conducere 

 

Cat. B 

       Informatii suplimentare Lucrări publicate si seminarii:  

- 5 cursuri publicate in edituri recunoscute; 

- 4 îndrumător de proiectare; 

- 4 cărți de specialitate publicata in edituri recunoscute; 

- 12 articol publicat in revistele de specialitate de circulație națională 

recunoscuta; 

- 18 articole publicate in reviste de specialitate de circulație națională 

recunoscute; 

- 45 articole publicate in volumele unor manifestări științifice internaționale 

recunoscute din tara in străinătate; 

- 28 articole publicate in volumele unor manifestări științifice naționale; 

- 4 lucrări de cercetare, din care: 

a) 15 grant-uri de cercetare obținute pe baza de competiție națională, dintre 

care director de contract la 9 grant-uri; 

b) 5 grant-uri au fost obținute dupa ocuparea postului de conferențiar  

c) 1 grant de cercetare internationala (Tempus Phare Project 01198 – 

Implementing of Structural Eurocodes in Romanian. Civil Engineering 

Standards. 1997 – Design of composite steel and concrete structures.  

Eurocode 4., Cap 2.1.8. Connection design of composite beams, pp. 25-45., 

Case study no 2 and 4, pp/ 55 -91. Printed by procontrol Electronics LTD, 

Szeged – Hungary, 1997). 

d) 12 contracte de cercetare încheiate cu institute de cercetare, companii,  

regii si societăți comerciale.    

 

 



 

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 

Activitatea didactică ca asistent, șef lucrări si profesor (în perioada 1990–2016) am desfășurato 

în cadrul catedrei Căi de Comunicații şi Fundații, la disciplinele Bazelor proiectării podurilor, Beton 

armat si Poduri de beton, Reabilitarea podurilor, Probleme speciale de poduri, la anii III, IV ing. 

zi, si Master – Infrastructuri moderne in transporturi, la care am condus orele de lucrări, proiecte, curs, 

lucrări de licența si disertație. 

În perioada 1994-2016 am îndrumat un număr de 96 proiecte de licența la specializarea C.F.D.P. 

ing. zi si 46 lucrări de disertație la specializarea Master – Infrastructuri moderne in transporturi. 

În perioada 1996-2001 am fost secretarul comisiei pentru examenul de licență anii V ing. zi, 

specializarea C.F.D.P. 

 In perioada 2004-2008 am fost Secretar Științific al Facultății de Construcții si Instalații. 

Am susținut public teza de doctorat cu tema Contribuții la studiul caracteristicilor dinamice ale 

tablierelor de poduri cu structură compusă (mixtă) în data de 28 noiembrie 1997, in domeniul Căi de 

comunicații, poduri și tuneluri, specializarea Poduri, sub conducerea științifică prof. univ. dr. ing. 

Kimon Capatu (decedat) si prof. univ. dr. ing. Constantin Ionescu. 

 
ACTIVITATEA MANAGERIALA 

 

Am absolvita Facultatea de Construcții si Instalații Iași in anul 1985, șef de promoție cu 

repartiție dubla- producție si cercetare la IPTANA București. 

In perioada 1985 – 1999 am lucrat in cadrul Antreprizei de Construcții-Montaj nr. 2 Iași, ca 

inginer stagiar, șef lucrare, șef șantier, adjunct șef de brigada, șef brigada, pe șase șantier din tara.  

In cei 5 ani petrecuți pe șantierele de construcții, am construit 4 poduri, peste 200 km de drumuri 

si cai ferate, 300 m de ziduri de sprijin. 

Am condus șantiere si colective de proiectare si producție cu peste 150 muncitori in perioada 

1996-1999. 

Din anul 2000 sunt cadru didactic in cadrul departamentului Cai de Comunicații si Fundații, 

Facultatea de Construcții si Instalații din cadrul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași.  

In cei peste 25 de ani petrecuți în învățământul superior, am parcurs in 15 ani toate treptele 

ierarhiei academice, de la asistent la profesor universitar. 

In cei peste 10 ani în care am ocupat diferite poziții decizionale, membru al Consiliului 

departamentului de Cai de Comunicații si Fundații, membru al Consiliului Facultății, Secretar științific 

al Facultății de Construcții si Instalații din Iași, in mandatul domnului decan prof. univ. dr. ing. Nicolae 

Țăranu (perioada 2004-2008). 

Din anul 2004 sunt responsabil tehnic la profilul VNCEC – Verificări Nedestructive si 

Comportarea in Exploatare a Construcțiilor, in cadrul Laboratorului de Comunicații si Fundații, 

Facultatea de Construcții si Instalații, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iași. 

Din anul 2006 am coordonat activitatea de acreditare a Centrului de Cercetare pentru 

Geotehnica, Fundații si Infrastructuri moderne in Ingineria Transporturilor Dimitrie Atanasiu” 

(CCGEOFIMIT) - Centru de Cercetare tip C din cadrul Facultății de Construcții si Instalații, 

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iași., http://www.europartnerch.net/ist/communities. 

Din anul 2006 sunt responsabil tehnic la departament „Poduri” in cadrul Centrului de Cercetare 

pentru Geotehnica, Fundații si Infrastructuri moderne in Ingineria Transporturilor Dimitrie Atanasiu” 

(CCGEOFIMIT) - Centru de Cercetare tip C din cadrul Facultății de Construcții si Instalații. 

Din anul 2003 sunt director general al SC Pod-Proiect SRL Iași, având ca obiect de activitatea 

proiectare, asistenta tehnica si consultanta poduri. Am condus un colectiv de 16 proiectanți de poduri si 

am elaborat proiecte de execuție, reparație, reabilitare  si consolidare la peste 45 de poduri, pasaje si 

viaducte. 

 

 Martie 2016 

                                                                         Prof. univ. dr. ing. Claudiu Cristian Comisu 

http://www.europartnerch.net/ist/communities

