
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  DUMITRESCU CRISTIAN GHEORGHE 

 

Naţionalitate  romana 

 

Data naşterii  10.11.1949    

Locul naşterii   ALEXANDRIA,JUDET TELEORMAN 

 
 

EXPERIENŢĂ DE MUNCĂ 
 

• Perioada (de la-până la)  2004-2009 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Arhitectură 

Str. Traian Lalescu, nr 2 Timişoara 

• Domeniul/sectorul de activitate  arhitectura 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Profesor  

                      • telefon/fax/e-
mail 

 0720 046078   00 40 256-220 586 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi didactice şi cercetare 

 
• Perioada (de la-până la)  1995-2004 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea  

de Construcţii şi Arhitectură 

• Domeniul/sectorul de activitate  arhitectura 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  conferenţiar 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
Activităţi didactice şi cercetare  

 
• Perioada (de la-până la)  1991-1995 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de  

Construcţii şi Arhitectură 

• Domeniul/sectorul de activitate  arhitectura 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  sef lucrări 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Activităţi didactice şi cercetare 

 
(1990-prezent) 
• Geometrie descriptivă, anul I, curs şi lucrări. 
• Geometria formelor arhitecturale, anul I, curs şi lucrări. 

• Perspectivă, anul II, curs şi lucrări. 
• Studiul formei, anul II, lucrări. 
• Arhitectură de interior, anul III şi IV, curs, lucrări şi proiect 



 
 

• Perioada (de la-până la)  1973-1991 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Construcţii,  

catedra de arhitectură 

• Domeniul/sectorul de activitate   Arhitectura 

 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  asistent universitar 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Activităţi didactice şi cercetare 

 

(1973-1983) 

•  Proiectare de arhitectură, anul II 

• Reprezentări grafice şi compoziţie arhitecturală, anul II 

• Finisaje în construcţii, anul II şi III 

 

(1983-1990) 

• Catedra de Geometrie descriptivă şi desen tehnic,                                    
Facultatea de Mecanică 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

• Perioada (de la-până la)  1967-1973 

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 Institutul de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 Arhitect proiectant 

• Diploma sau certificatul obţinute  Diplomă de arhitect diplomat 

 
• Perioada (de la-până la)  1963-1967 

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 Liceul teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria Judeţul Teleorman 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

  

• Diploma sau certificatul obţinute  Diploma de bacalaureat 

 
• Perioada (de la-până la)   

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

  

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

  

• Diploma sau certificatul obţinute   

 
• Perioada (de la-până la)   

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

  

 
 



LIMBA MATERNĂ  Romana 

 

ALTE LIMBI 

 

   

• Citit  Franceza, Engleza 

• Scris  Franceza,  

• Vorbit  Franceza, 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
Abilitatea de a lucra şi coabita 

împreună cu alte persoane, în medii 
multiculturale, în situaţii în care 

comunicarea şi munca în echipă 
sunt elemente esenţiale ( ex: în 

activităţi culturale, sport) etc. 

 Teme de cercetare: 
 
• arhitectura de interior – tendinţe contemporane în contextul noilor 
programe compoziţionale şi a infuziei tehnologice; 
• relaţia dintre arhitectură şi natură, direcţie de îmbogăţire a limbajului 
arhitectural prin găsirea de forme alternative. În acest cadru se înscrie 
şi teza de doctorat intitulată „Arhitectura formelor poliedrate”, ce 
tratează direcţii de cercetare şi metodologii de transpunere a formelor 
minerale oferite de natură în domeniul arhitecturii; 
• metode pedagogice eficiente de formare a vederii în spaţiu şi  
reprezentarea bidimensională a acestuia, materializate prin exerciţii şi 
lucrări aplicative ale studenţilor din anii începători, ce permit un 
randament sporit în utilizarea regulilor de bază privind reprezentările 
plane; 
• limbajul formal arhitectural, direcţii de evoluţie, clasificare şi posibilităţi 
de utilizare a formelor alternative în arhitectură. 
 
 
 
 

 

 

ABILITATI SI COMPETENTE 

PROFESIONALE 

 Activitatea didactică desfăşurată neîntrerupt din 1973 până în prezent 
cuprinde trei etape: 

             I   1973 – 1983, Catedra de arhitectură a Facultăţii de Construcţii la 
disciplidisciplinele: 

• Proiectare de arhitectură, anul II 
• Reprezentări grafice şi compoziţie arhitecturală, anul II 

      • Finisaje în construcţii, anul II şi III 
II   1983 – 1990, Catedra de Geometrie descriptivă şi desen tehnic,        
Facultatea de Mecanică: 
      • Geometrie descriptivă şi desen tehnic,  anul I şi II, curs  
         şi lucrări. 
III   1990 – prezent, Departamentul de arhitectură din Facultatea 
      de Construcţii şi Arhitectură: 
     • Geometrie descriptivă, anul I, curs şi lucrări. 
     • Geometria formelor arhitecturale, anul I, curs şi lucrări. 
     • Perspectivă, anul II, curs şi lucrări. 
     • Studiul formei, anul II, lucrări. 
     • Arhitectură de interior, anul III şi IV, curs, lucrări şi proiect. 

 



ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZAŢIONALE  

Abilităţi de coordonare şi 

administrare (oameni, proiecte, 
bugete) la serviciu, în activităţi 
voluntare (ex: cultură şi sport), 
acasă etc. 

 Alte activităţi 
 
• 1900-2004, Şef de colectiv, catedră şi apoi director al Departamentului 
de arhitectură din cadrul Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură a UPT; 
• 1996-2000, Director al Comisiei zonale Banat-Crişana de patrimoniu 
 şi protecţie a monumentelor istorice; 
• 2007-2008, coordonează în cadrul Departamentului de Educaţie 
permanentă din UPT activitatea unui Program de studii postuniversitare 
în specialitatea „Design interior”. 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 
În lucrul cu computerul, cu diferite 
tipuri de echipamente, utilaje etc. 

 Cunoaşterea programelor WORD si PHOTOSHOP 

 

ALTE  ABILITATI SI 

COMPETENTE 
 

 - Publicaţii:   
• „Arhitectura formelor poliedrate” Teză de doctorat, Litografia 
Politehnica, 1994 
• „Perspectivă” Curs, Departamentul de Arhitectură al Universităţii 
„Politehnica”, Editura First, 2002, ISBN 973-98432-7-1 
• „The didactics of the ecotecture”, Exercise at the school of arhitecture 
in Timişoara.Writings in architectural education – European Association 
for Architectural Education, Prize, Leuven – Belgium, 2002 
• „ Studiul formei – exerciţiul de ecotectură” Editura Politenica  2003, 60 
p ISBN 973 – 625 – 072 – 5 
• „Cubul magic” – Culegere de exerciţii de desen tehnic şi reprezentări 
geometrice”, Editura Politehnica  Timişoara 2005., 330 p. ISBN 973–
625– 063 -6 
• “Culegere de probleme şi aplicaţii de geometrie descriptivă” Editura 
Politehnica, 2007, 178 pg. Colecţia “Student” ISBN 978-973-625-499-4 

• “Geometria formelor arhitecturale”  Editura Politehnica, 2008, ISBN 978-

973-625-745-2, 384 p. 

 

 
GRANTURI  Granturi, contracte de cercetare: 

 
•„Clădiri ce  utilizează energiile neconvenţioanle”  contracte curente de 
cercetare în perioada 1985-1989 în cadrul „Colectivul multidisciplinar de 
energii neconvenţionale” din Institutul Politehnic Timişoara, 
•„Direcţii în proiectarea locuinţei contemporane rezultate din 
relaţionarea cu factorii de mediu – Casa ecologică” 35034/99 nr. tema 
12, grant CNCSU, cod 95, director. 
 •“Bază de date terminologice în domeniul arhitectură şi urbanism” în 
limbile română şi engleză. Nr. tema 3, grant CNCSIS cod 379,  

 

PERMIS DE CONDUCERE   CATEGORIA B 

 



INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 

 

 Premii şi distincţii  
  
 •Ordinul naţional „Serviciul credincios în grad de cavaler” prin decretul 
nr. 524/ 16-12-2000 
 •„Diplomă de excelenţă”, acordată de Ministerul Educaţiei şi  
Cercetării, octombrie 2002 
 
Experienţă acumulată în alte programe naţionale/internaţionale 
 
• ENSAIS – Strasbourg, Program TEMPUS, martie-aprilie 1993 
• SAN CUGAT – Barcelona, Program TEMPUS, MJEP 9688,mai 1997 
• University of  Nottingham, Program TEMPUS, MJEP 9688, martie 
1998                 

 
 

 
 

 


