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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ilare BORDEAȘU 
Adresă(e) Str. Aurel popovici, nr. 23, Ap.6, 300050 Timişoara, România 

Telefon(oane) +40 356402953 Mobil: 0723650248 
Fax(uri) +40 256403523, +40 256403682 

E-mail(uri) ilarica59@gmail.com, bordeasu_ilare@yahoo.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 24 Aprilie 1959 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara / Învăţământ Superior Tehnic 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada/ o 1985-1988: Inginer tehnolog şi proiectant la Electrotimiş Timisoara; 
o 1988-1990 ; Asistent suplinitor la Universitatea “Politehnica“ din  Timisoara, Facultatea de 

Mecanică, Catedra de Maşini Hidraulice;  
o 1990-1994: Asistent universitar titular la Universitatea “Politehnica“ din  Timişoara, Facultatea de 

Mecanică, Catedra de Maşini Hidraulice; 
o 1994- 1998: Şef lucrări la Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Mecanică, 

Catedra de Maşini Hidraulice; 
o 1998- febroarie 2007 Conferenţiar universitar la Universitatea “Politehnica” din Timişoara, 

Facultatea de Mecanică, Catedra de Maşini Hidraulice 
o Febroarie 2007- prezent Profesor universitar la Universitatea “Politehnica” din Timişoara, 

Facultatea de Mecanică, Catedra de Maşini Hidraulice 
o 2008 – prezent  Conducător doctorat în domeniul Inginerie mecanică 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Şef Catedra Maşini Hidraulice (2008-2012), Secretar ştiintific catedra Mașini Hidraulice (2004-2008); 
Sef Laborator Maș ini Hidraulice (1996-2008); Membru Biroul si Consiliul Departamentului Maşini, 
Mecanice, Utilaje şi Transporturi (2008-), Şef Colectiv MH, Şef Atelier reparaţii şi intreţineri maşini 
hidraulice (1996-2008), Membru Consiliull Profesional al Facultăţii de Mecanică (2000-), Membru în 
Senatul Universităţii Politehnica din Timişoara (2008-); 

- Preşedintele Sindicatului Liber din UPT (2004-2012), Vicepreşedinte al Federaţiei Sindicale 
Naţionale ALMA MATER (2008-), Presedinte de onoare SLUPT (2012-) Membru in Biroul Executiv 
al Federaţiei Sindicale Naţionale ALMA MATER-responsabil Zona de Vest (2004-), Preşedintele 
Sindicatului Liber din UPT-Facultatea de Mecanică (2000-2004); Membru Consiliul Sindicatlui Liber din 
UPT (1998-); 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Politehnica” din Timişoara, P-ţa Victoriei nr. 2, 300006 Timişoara, jud. Timiş 

mailto:ilarica59@gmail.com�
mailto:bordeasu_ilare@yahoo.com�
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Sectorul de activitate - Învăţământ superior de stat, domeniul tehnic 
 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada/ Calificarea / diploma obţinută o 1966-1974: Scoala Generala de 8 clase, din Burila -Mică, Jud. Mehedinţi; 
o  1974-1978: Liceul Industrial Nr.1 din Drobeta Tr. Severin, Jud. Mehedinţi. 
o  1980-1985: Institutul Politehnic “Traian-Vuia” din Timisoara, Facultatea de Mecanică; Secţia de 

Masini Hidraulice şi Pneumatice, 
o  1990-1997: Urmare cursuri doctorat, 
o  1997: Obţinere titlu de Doctor inginer în științe inginerști , la Universitatea “Politehnica” din 

Timişoara, (diploma seria P, nr. 0000557) 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Mecanica Fluidelor, Turbine hidraulice, Pompe şi stații de pompare, Tehnologia fabricaţiei maşinilor 
hidraulice, Cavitaţie, Acţionări şi comenzi hidraulice şi pneumatice, Turbine eoliene/ cercetător, 
proiectant şi tehnolog în domeniul turbomaşinilor, agregatelor eoliene, sistemelor hidraulice de 
acționare şi cavitație 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ph.D 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Franceza  B1 Utilizator 
experimentat B1 Utilizator 

experimentat B1 Utilizator 
experimentat B1 Utilizator 

experimentat B1 Utilizator 
experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă, dobândit în lucrul în echipele din programele de proiectare și cercetare si mai ales in 
domeniul sindical 
- bună capacitate de comunicare obţinută ca urmare a experienţei de cadru didactic universitar şi 
participant activ la simpozioane, conferinte profesionale; 
 - capacitate de adaptare la medii sociale şi culturale diverse ca urmare a experienţei de muncă în 
industrie şi în calitate de cadru didactic. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Membru ASTM Technical Committee G02 on Wear and Erosion Subcommittee G02.10 on Erosion by 
Solids and Liquids, Task Group on revision of Method G32 (“cavitation Erosion using Vibratory 
Apparatus”) (2007-2010); Membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din ROMÂNIA (2007-); Membru al 
Asociatiei Inginerilor Hidraulicieni din Romania- filiala Timişoara (1990-); Membru al Consiliului Director al 
Asociaţiei Profesionale “PROCATEDRA” (2000-);  Membru în Colegiul de redacţie şi referent ştiinţific al 
revistei MATERILAE PLASTICE (revistă ISI) (2007-); Expert evaluator CNCSIS (2003-), Expert ARACIS 
(2008-); Membru CNATDCU (2012-) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cavitatie, Hidraulica şi masini hidraulice, instalaţii de canalizare, echipamente de acţionare hidraulică şi 
pneumatică, Tehnologia fabricatiei echipamentelor hidromecanice, aerodinamică; 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- bună stăpânire a tuturor instrumentelor Microsoft Office (word, excel, power-point) şi a altor 
programe utilitare necesare activităţii de editare calcul, text, desen sau fotografii  

  

  

Alte competenţe şi aptitudini - soluţionarea disputelor prin mediere, competenţă dobândită ca urmare a funcțiilor deținute în timpul 
stagiului militar, în cadrul universită ții și mișcarea sindicală; 
- abilităţi în scrierea de proiecte şi management de proiect  
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Permis(e) de conducere - Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare Activitatea inovatoare şi publicistică: 
• Inovatii: 3 
• Manuale şi cursuri cu cod ISBN: 11 (la 2 prim autor si la 2 unic autor) 
• Indrumatoare de laborator si proiectare: 2 (la 1 prim autor) 
• Culegeri de probleme: 1 
• 173 (23 in reviste din strainatate (ISI şi  BDI),  152 în reviste românești: 31 ISI, 39 BDI și 84 

recunoscute ANCS) ;  
• Lucrari publicate la conferinţe, congrese, simpozioane: 175 (34 la conferinţe şi simpozioane 

internaționale din străinătate (ISI), 22 la conferinţe şi simpozioane organizate în străinătate, 39 la 
conferinţe internaţionale organizate în România şi 80 conferinţe naţionale); 

• Invenţii: 1   
Participare la contracte: 
• de cercetare (Granturi si in alte programe nationale): 43 dintre care responsabil la 12 (toate granturi 

CNCSIS cu MEC); 
• de cercetare cu terti: 20 dintre care responsabil tema la 6 
• de executie produse: 5 dintre care responsabil la 2 
• programme/proiecte/contracte internationale: 2 
• Premii si medalii : Medalia de aur la Salonul International de inventincă din Genova (Aprilie 2007) ; 

Medalia de argint la salonul International de invenţii şi tehnologii noi INVENTIKA de la Bucuresti  
(2-6 octombrie 2007), Medalia de aur la Centrul International de afaceri şi invenţii tehnologice 
Bruxel (2008), Diploma de merit (Primăria Oraşului SEBEŞ –ALBA-30-31mai 2008), Distincţia de 
merit (Filiala Cluj a AGIR-05.06.2009), Medalia Jubiliară (Facultatea de Inginerie Mecanică şi 
Electrică din Petroşani-15.05.2007), 2 Diplome de excelenţă CARTEA TEHNICĂ 2009 (Filiala Timiş 
AGIR-14.09.2009); Diploma de Cetatean de onoare al Comunei Gogosu, jud. Mehedinti (2014) 

• Presedinte la comisii de bacalaureat: 18 
• Membru in comisii de admitere la doctorat: 8 
• Membru in comisii de examene si referate din stagiatura de la doctorat: 22 
• Membru în comisii de susţinere a doctoratului : 18 
• Membru în comisii de susţinere a Gradului didactic 1 : 7 
• Doctori ing. condusi si cu titlul obtinut : 4 

  

Anexe - se pot prezenta la cerere copii după orice document de atestare sau articol la care s-a făcut referire . 
 
Timisoara, 
11.02.2014 


