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INFORMAŢII PERSONALE PESCARU Radu - Aurel  
 

 

 Prof.dr.ing. D. Mangeron, Nr.1, Iaşi, cod 700050, România  

 0232278688,0232278683 int.1486     +40-0726-210438        

 radu-aurel.pescaru@tuiasi.ro ;  rpescaru60@gmail.com 

Stare civilă: căsătorit   

Sexul M | Data și locul naşterii 30/03/1960, Iași, jud. Iași | Naţionalitatea Română 

Locul de muncă actual: Departamentul Construcţii Civile şi Industriale, Facultatea de 
Construcţii şi Instalaţii, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

POZIȚIA VIZATĂ 
DOMENIUL OCUPATIONAL 

Membru în Consiliul Facultății de Construcţii şi Instalaţii din Iasi   
Educație - Învățământ superior 

(2017 – prezent) 

(1998 – 2017) 

(1990 – 1998) 

   

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 

 

Direcţii de cercetare 
abordate prioritar 

 

 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 

1985 – 1990 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Conferențiar universitar - Departamentului de Construcții Civile si Industriale 
Șef lucrări universitar  - Departamentului de Construcții Civile si Industriale   
Asistent universitar  - Catedra de Construcții Civile si Industriale 
▪ Activitate didactică în cadrul programelor de licență și master la Facultatea de Construcții și Instalații din 

Iași.  Discipline predate: Clădiri 1 ; Clădiri 2 ; - Civil construction 1 ;  Civil construction 2, - Masonry 
Constructions (curs și proiect la Seclia l.C.E. cu predare in limba engleză și Seclia l.C.E. cu predare in 
limba engleză); Clădiri înalte pertea I (master I.S.), Legislaţie şi reglementări în domeniul eficienței 
energetice a clădirilor, Soluţii tehnice de modernizare a anvelopei clădirilor (master scurt Evaluarea 
energetica a clădirilor). 

▪ Activitate de cercetare în proiecte naționale în cadrul aceleiași facultăți : Studiul acţiunii vântului şi a 
încărcărilor din vânt pe clădiri şi la nivel pietonal, în zone urbane (modelarea in tunel aerodinamic, 
interpretarea statistică, modelarea acțiunii combinate vânt-nisip); Sisteme de izolare termică a 
elementelor componente a anvelopei clădirilor, sisteme de utilizare a energiei solare în clădiri, evaluare 
energetică a clădirilor (măsurători cu IR, determinare flux termic). 

- Coordonator / director la programe de cercetare științifică: (1) Grant CNCSIS și membru în echipă în 
cadrul a 5 granturi de cercetare CNCSIS, 2 granturi Colab. Program AMTRANS, 2 granturi  Min. Înv. 
Știint., 1 contract parteneriat PN2, 3 contracte cercetare finanțate  MLPAT, (descrise in extenso în lista de 
lucrări anexată). 

Inginer - Stagiar Sala Maşini - Unitatea 2; Șef colectiv atelierul proiectare tehnologică pentru centrale 

nuclearo-electrice; la Centrala de Construcţii Ind. Bucureşti, Trustul Antrepriză Generală de 
Construcţii Nuclearo - Electrice din Cernavodă. 

(1992-2000) 
 

 
 

(1980-1985) 
 
 

(1975-1979) 

Doctor în Inginerie Civilă - Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, România ( Titlul 

tezei:  Contribuții la studiul acțiunii vântului in tunel aerodinamic; Îndrumător științific: prof. univ. dr. 
ing. dr. HC Adrian RADU ). 

Studii universitare / Inginer constructor - Institutul Politehnic “Gheorghe Asachi” din Iași), Facultatea 

de Construcții – secția CCIA. 

Bacalaureat – Colegiul National  "G. Ibrăileanu", Iași, România 

Limbi străine cunoscute Limba engleză (utilizator experimentat   C1), limba franceza (utilizator independent  B1/B2). 

Competenţe de 
comunicare  

▪ Capacitate de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic și colaborare în echipe de 
cercetare din țară și străinătate, adaptabilitate la diferite medii multiculturale. 

▪ Capacitatea de a lucra în echipă, abilităţi de inter-relaţionare, sociabil, spirit de echipă, activ la acţiunile 
colective şi disponibilitate la activităţile din cadrul instituţiei. 

▪ Activitate didactică/științifică cu studenții și tinerii doctoranzi, activităţi de predare şi instruire. 
 

Competenţe 
organizaţionale/ 

manageriale  

▪ Coordonator de programe de cercetare,  coordonator ştiinţific pentru proiecte de diplomă / disertație; 

▪ Coordonator echipă proiectare tehnologică, 1987-1989; 

▪ Conducător de echipe de activitate in șantier, 1985 – 1987. 

mailto:radu-aurel.pescaru@tuiasi.ro
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 
 
 

Data: 08.01.2018              conf. univ. dr. ing. Radu - Aurel PESCARU 
 

       

 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

 

▪ Evaluare / auditare energetică a clădirilor și modelarea numerică a comportării punților termice ( 
Auditor energetic gradul I, specializarea Construcții); 

▪ Cercetare in domeniul ingineriei civile și simulare pe modele la scara redusă in laborator a acțiunii 
vântului și pe structuri și la nivel pietonal. 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

independent  
Utilizator 

independent  

  

 Alte competenţele informatice: programe de birou ( MS Office - Word, Excel, Power Point); editare 
imagini (  CorelDRAW,  IrfanView, Paint), simulare transfer higrotermic (RDM_5,  THERM6, ISOVER_ 
EU, CASAnova ) modelare numerică  (MatLab, MatCAD, AutoCAD, AmQuake,  NASTRAN, editare 
pagini web _ html ) 

Permis de conducere auto  Categoria B 

Publicaţii 

 

 
 

 

Participări conferințe 

▪ 2 - Cărți de specialitate ( coautor), 2 - Manuale didactice ( unic autor),  1- Îndrumar de proiect -  

(unic autor),  toate la edituri recunoscute CNCSIS,  

▪ 11 -  Articole științifice publicate în jurnale ISI/ISI proceedings,  10 -  Articole științifice  publicate 
în jurnale indexate în baze de date internaționale,  40 – Articole științifice publicate în 
jurnale/volume neindexate: 

 

▪   15 participări  (7 în străinătate: Bulgaria, Grecia, Polonia, Ungaria). 

 

Proiecte/ Lucrări în folosul 
comunității locale 

 

 

 
 

 

Afilieri /  Membru în asociații 
profesionale 

 

 

 

 

▪ Certificare energetică clădire Departament BMTM -  Facultatea de Construcții și Instalații,  
Universitatea   Tehnica  “Gheorghe Asachi”  din  Iași (2013) 

▪ Audit energetic, expertiză termică şi energetică, în cadrul proiectului REGIO de restaurare 
pentru, Monumentul Istoric Biserica „Sfântul Sava”  din Iaşi, cu valoare totală de  19.403.721,77 
lei /  4.311.938,17 €   (2012). 

▪ Reabilitare higrotermică a acoperișului terasă la Biblioteca Filialei Iași a Academiei Române - 
responsabil cu soluția tehnică şi supervizarea construcţiei – acțiune de voluntariat (1995). 

 

▪ Commission CIB W080 „Prediction of Service Life of Building Materials and Components” of the 
International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB) 

▪ Asociația auditorilor energetici din România (AAEC) – președinte Filiala Moldova 

▪ Societatea Academică “Profesor Anton Șesan” – Iaşi 

▪ Comisia Tehnica de specialitate pentru planificare teritorială – CTS 3 din cadrul MDRA 

 

 

Certificări 

 

 

 

 

 

 
 

 

▪ Auditor energetic pentru clădiri, gradul I (AEI) – (M.D.L.P.L.); 

▪ Șef de profil încercai in Laboratorul de Aerodinamică a Construcțiilor; 

▪ Diriginte de șantier, pentru domeniul 2.4 Construcții civile, industriale, agricole - Categoria de 
importanță A, Autorizație seria ISC D01, nr. 00014476/26.10.2009. 

▪ Comisia Tehnica de specialitate pentru planificare teritorială – CTS 3 din cadrul MDRAP. 


