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INFORMAŢII PERSONALE Gavrilaş Gilda 

 

 

 Str. G. Ibrăileanu, nr. 6, bl. 7, sc. A, ap.2, 700512, Iaşi, România 

 

 +40232 270804, int....     +40744 436243     

 

gildagavrilas@yahoo.com 

 

  

  

Sexul Feminin | Data naşterii 01/01/1960 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 
 

  

 

  

  Membru in Consiliul Departamentului Amenajări și Construcții Hidrotehnice din anul 

2018  

 Membru al Consiliului Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului din 

anul 2016 

 Membru în Consiliul științific al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi din 

anul 2018 

 Președinte a Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară a Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi din anul 2016 

 

2004- prezent  Profesor universitar 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, str. D. Mangeron nr. 51, Iasi, 700050, 

Romania (www.tuiasi.ro)   

▪ Educaţie şi cercetare ştiinţifică în domeniul ingineriei civile;  titular al unor discipline ca : 

„Alimentări cu apă și canalizare 1”; Sisteme moderne de apă si canal 1”;”Organizare și 

management 2”;„Exploatarea sistemelor Hidrotehnice,Hidroedilitare si Hidroameliorative 

1”;” Managementul Proiectelor si Analize Economice”;”Etică si Integritate”;” 

Tipul sau sectorul de activitate -  Învăţământ superior şi cercetare 

 

 

2000 - 2004  Conferenţiar 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, str. D. Mangeron nr. 51, Iasi, 700050, 

Romania (www.tuiasi.ro)   

▪ Educaţie şi cercetare ştiinţifică în domeniul ingineriei civile;  titular al unor discipline ca 

„Retehnologizarea sistemelor de alimentări cu apă”;”Hidraulică urbană”;”Programare și 

utilizare calculator”; „Organizare și Management 2”;”Supravegherea și exploatarea 

lucrărilor hidrotehnice”;”Exploatarea optimă a construcțiilor hidrotehnice”; 

Tipul sau sectorul de activitate  - Învăţământ superior şi cercetare 

 

mailto:gildagavrilas@yahoo.com
http://www.tuiasi.ro/
http://www.tuiasi.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

  

2018                                        Program postuniversitar   Calitate,  Etică și  Integritate Academică organizat în cadrul    

                                                 Proiectului  “Centru de studii și consultanță pentru Calitatea Educaţiei, Etică și 

                                                 Integritate Academică (CEEIA-Center)” 

 

- Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

 

1993 - 2000  Şef de lucrări 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, str. D. Mangeron nr. 51, Iasi, 700050, 

Romania (www.tuiasi.ro)   

▪ Educaţie şi cercetare ştiinţifică în domeniul ingineriei civile; titular al unor discipline ca 

„Hidraulica urbană”;”Organizare și Management 2”;”Programare și utilizare 

calculator”;”Alimentări cu apă”;”tehnologia și mecanizarea lucrărilor hidroedilitare”; 

Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior şi cercetare 

 

1990 - 1993  Asistent 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, str. D. Mangeron nr. 51, Iasi, 700050, 

Romania (www.tuiasi.ro)   

▪ Educaţie şi cercetare ştiinţifică în domeniul ingineriei civile; titular al orelor de aplicaţii la  

discipline ca „Alimentări cu apă și canalizare 1”;”Tehnologie și mecanizarea lucrărilor 

hidroedilitare”;”Topografie”;”Organizare si Management”; „Hidraulică” 

Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior şi cercetare 

 

1986 - 1990  Inginer proiectant 

Institutul de Studii şi Proiectări Energetice București (ISPE),  filiala Iaşi (ultima denumire 

Termoproiect), str. Pacurari nr. 145, et. 1, Iasi, 700107, Romania 

▪ Sef de proiect pentru lucrări  de constructii hidrotehnice si hidroedilitare; 

Tipul sau sectorul de activitate  - Constructii 

 

1983 - 1986  Inginer stagiar 

SC Constructii Hidrotehnice S.A., Iasi,str.Toma Cozma nr.13,Iasi 

-Proiectare lucrari de constructii hidrotehnice si hidroedilitare; 

-Elaborare documentatii de investitie, detalii de executie ,organizari de santier; 

 

Tipul sau sectorul de activitate - Construcții 

2008-2010 

 

 

 

2000 

 Diplomă de studii master Managementul Proiectelor  

 -Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, ELITEC din cadrul Universitatii 

„Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi 

Certificat de absolvire - contabilitate 

Camera de comerț și îndustrie Iași 

 

2000- 2001  Certificat de absolvire a Cursului postuniversitar în specializarea Cadastru, 

Geodezie și Cartografie, nr.015 din 2001 
 

-Universitatea de Construcții București 

http://www.tuiasi.ro/
http://www.tuiasi.ro/
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COMPETENΤE 

PERSONALE   

 

 

 

 

 

1990-1998  Diplomă de doctor în domeniul inginerie civilă, seria P,nr.0006311, ordinul 

ministrului nr.3755/18.05.1998 
 

-Conducător doctorat prof. dr. ing. Emanoil Bârsan, Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi 

▪ Titlul tezei de doctorat:  :” Optimizarea  consumului de energie într-un sistem de 

distribuție a apei-contribuții”; 

 

1988 Certificat de absolvire pentru Organizarea lucrărilor de investiții 

 

Ministerul Energiei București 

 

 

1978 - 1983  Diplomă de inginer ,seria A, nr.13284,  

 -Facultatea de Hidrotehnică,  secția Construcții Hidrotehnice, 

 -Institutul Politehnic „Gh.Asachi”Iași  (in prezent Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi) 

▪ Inginerie civila 

 

1970 - 1978  Diplomă de bacalaureat  

   Colegiul Naţional  Iaşi 

▪ Învăţământ liceal 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare   la 

conversaţie  
Discurs oral   

Engleză 
B1-Utilizator 

independent  

B1-Utilizator  

independent  

B1-Utilizator  

independent  

B1-Utilizator  

independent  

B1-Utilizator  

independent 

Franceză 
B1-Utilizator  

independent   

B1-Utilizator  

independent    

B1-Utilizator  

independent  

B1-Utilizator i 

independent  

B1-Utilizator  

independent  

Competențe de comunicare Bune competenţe pentru lucrul în echipă, dobândite în activități profesionale; 

Bune competenţe de comunicare, dobândite prin experienţa din cadrul activităților de 

proiectare/cercetare  şi educaționale 
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INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE   
 

  

Competenţe organizaţionale/ 

manageriale  

▪ Abilitate de adaptare la diverse situații și bune competențe de coordonare a activității  în 

echipă 

▪ Competențe organizaționale dobândite în activitatea din cadrul diverselor proiecte si 

colaborări 

▪ Competențe manageriale dobândite în coordonarea activității proiectelor realizate și în 

cadrul activităților Consiliului Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului   

si a Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară a Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi  

 

▪ Membru in Consiliul Departamentului Amenajări și Construcții Hidrotehnice din anul 

2018  

▪ Membru al Consiliului Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului din 

anul 2016 

▪ Președinte a Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară a Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi din anul 2016 

▪ Membru a Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară a Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (2012-2016) 

Competenţe dobândite la locul 

de muncă  
▪ capacitatea de utilizarea a tehnologiilor moderne în educaţie – predarea de cursuri şi 

susţinerea de prelegeri pentru studenţi la discipline cum ar fi :„Alimentări cu apă și 

canalizare 1”; Sisteme moderne de apă si canal 1”;”Organizare și management 

2”;„Exploatarea sistemelor Hidrotehnice și Hidroedilitare ”;” Managementul Proiectelor 

si Analize Economice”;”Etică si Integritate”;” 

▪ utilizare MS Office, Autocad și programe specifice domeniului de inginerie civila și 

instalații 

▪ experientă în proiectarea lucrărilor hidrotehnice și hidroedilitare 

▪ experientă în realizarea documentațiilor de carte funciară 

▪ experiență în activitați de consultanță pentru managementul proiectelor și supervizarea 

lucrărilor pentru realizarea infrastructurii de apa și apa uzată 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 
Comunicare 

Creare 

de 

conţinut 

Securitate 
Rezolvarea 

de probleme 

 
Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

  

Permis de conducere  ▪ Posed permis de conducere de categoria B. 
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Publicații 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte 

(selecție) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Carti, cursuri universitare, indrumatoare  –  7 

•  Lucrări ştiinţifice publicate  –  85 lucrări, dintre care: 

                • Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date 

internaţionale. – 23 lucrari 

                • Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară, recunoscute CNCSIS,neindexate in 

baze de date, - 15 lucrari 

                • Lucrări ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor, neindexate in baze de date – 47 

lucrari 

 

•  Asistență Tehnică pentru Managementul proiectului și Supervizarea Lucrărilor „ Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, proiect finanțat de UE prin POS 

Mediu , pentru următoarele  Contracte de lucrari:  CL3 - Modernizarea rețelei de canalizare in 

Municipiul Iasi (colectoare principale) ; -CL4 - Modernizarea frontului de captare de la 

Timisesti (Verseni si Zvoranesti) ;- CL5 - Modernizarea retelelor de apa si apa uzata din 

Holboca; -CL6 - Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa in Iasi ;- CL7 - 

Reabilitarea retelei de canalizare in Municipiul Iasi;- CL8 - Extinderea retelei de canalizare in 

Municipiul Iasi;- CL11 - Modernizarea Retelelor de apa si apa uzata in Tg. Frumos; - CL12 - 

Modernizarea Retelelor de Canalizare in Harlau;- CL13 - Modernizarea Retelelor de Apa si Apa 

Uzata din Podu Iloaiei; - CL14 - Extinderea Retelei de canalizare in zona limitrofa a 

Municipiului Iasi (Partea I); - CL15 - Extinderea Retelei de canalizare in zona limitrofa 

Municipiului Iasi (ParteaII); (Consultant în calitate de proiectant expert pe termen lung din 

partea SC. Eptisa Romania SRL, beneficiar SC. Apavital SA Iasi, în perioada 25.09.2012-

01.04.2016) 

 

- Documentații de carte funciara (în calitate de persoana fizica autorizată de O.N.C.G.C. pentru 

execuția  lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei din 

categoriile B si C (A. Seria IS.Nr.00022), în perioada 2002-2007); 

• Urmarirea comportarii în timp prin metode topo geodezice a obiectivelor intrate în exploatare 

la partea română de la Nodul Hidrotehnic Stânca pentru asigurarea unei exploatări în condiții de 

siguranță (membru în colectiv-beneficiar Administrația Națională Apele Române S.A. 

București, Sucursala Exploatarea Nodului Hidrotehnic Stânca ,în perioada 2001-2007); 

• Proiect nr. 37089/2000 -, Tema nr.46, cod CNCSIS 135, - Contributii privind controlul 

optimizat al sistemelor de alimentare cu apa , (director de proiect- în cadrul UTI); 

▪  Proiect nr. 2818 / 1991 – Optimizarea şi controlul sistemelor de alimentare cu apă a centrelor 

populate, (membru in colectiv în cadrul UTI); 

 
• Contracte la CET Iasi, CET Borzesti, CET Suceava , privind realizarea de  diguri de 

contur si compartimentare, rigole, instalatii drenaj, puturi de colectare apa, suprainaltari 

diguri si instalatii , rețele hidroedilitare  ( director de contract- în cadrul Institutul de 

Studii și Proiectari Energetice S.A. Bucuresti, Filiala Iași, în perioada 01.10.1986-

01.09.1990) 

      

AFILIERI                                            

 

Membru al Asociației Române a Apei 

 

Data:  19.03.2020                                                                prof.dr.ing.Gilda Gavrilas       

   

                                                                                                           
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


