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Curriculum vitae  
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Informaţii personale  

Nume / Prenume Dragomir, Petre, Iuliu 

Adresă(e) Str. Mitr. Andrei Saguna nr. 87, ap. 3,  Bucuresti, Romania 

Telefon(oane) 0212421208 / 241 Mobil: 0744650594 

Fax(uri) 0212420793 

E-mail(uri) petreiuliu.dragomir@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Româna 
  

Data naşterii 15.08.1948 
  

Sex Masculin 
  

Funcţia Profesor universitar 

Experienţa profesională  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi profesionale 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

2017-2018 
Profesor universitar asociat 
Prelegeri la disciplinele: Bazele Măsurătorilor Inginereşti, Măsurători geodezice inginereşti în 
construcţii şi Măsurători inginereşti avansate şi Măsurători inginereşti în domeniul apropiat la Masterat 
la modulele Geomatică şi Sisteme Informatice în Cadastru şi Publicitate Imobliară. Îndrumare doctorat 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Geodezie, Bucureşti, Bd. Lacul Tei nr. 122-
124, sector 2, cod poştal 020396, România 

 Învaţamânt, cercetare, studii de licenţa, studii masterat, studii doctorale 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi profesionale 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

11.10.1993-30.09.2017 
Profesor universitar 

 Activitate didactică în cadrul catedrei/departamentului.Prelegeri şi, după caz, lucrări practice, proiect, 
îndrumare proiecte de diplomă şi practică la disciplinele:Topografie Inginerească, Tehnica Măsurătorilor 
Topografice Inginereşti şi Bazele Măsurătorilor Inginereşti la Facultatea de Geodezie, Sisteme de 
Măsurare în Industrie la Studii Aprofundate – Facultatea de Geodezie, Topografie la Facultatea de 
Hidrotehnică şi Măsurători inginereşti avansate şi Măsurători inginereşti în domeniul apropiat la Masterat 
la modulele Geomatică şi Sisteme Informatice în Cadastru şi Publicitate Imobliară. Îndrumare doctorat. 
 Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Geodezie, Bucureşti, Bd. Lacul Tei nr. 
122-124, sector 2, cod poştal 020396, România 
 Învaţamânt, cercetare, studii de licenţa, studii masterat, studii doctorale 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi profesionale 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

1991-1993 
Conferenţiar universitar 

 Activitate didactică în cadrul catedrei. Prelegeri şi, după caz, lucrări practice, proiect, îndrumare proiecte 
de diplomă şi practică la disciplinele:Topografie Inginerească şi Tehnica Măsurătorilor Topografice 
Inginereşti la Facultatea de Geodezie şi de Topografie la Facultatea de Hidrotehnică 
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Geodezie, Bucureşti, Bd. Lacul Tei nr. 122-
124, sector 2, cod poştal 020396, România 
 Învaţamânt, cercetare, studii de licenţa, studii masterat 

Perioada 
Funcţia sa postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi profesionale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

1980-1991 
 Şef de lucrări universitar 
 Activitate didactică în cadrul catedrei.Prelegeri şi, după caz, lucrări practice, proiect, îndrumare proiecte 
de diplomă şi practică la disciplinele:Topografie- Facultatea de Hidrotehnică şiTopografie inginerească 
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Geodezie, Bucureşti, Bd. Lacul Tei nr. 122-
124, sector 2, cod poştal 020396, România 
 Învaţamânt, cercetare, studii de licenţa 

 



Perioada 
Funcţia sa postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi profesionale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

1975-1980 
Asistent universitar 
Activitate didactică în cadrul catedrei.Conducere lucrări practice,  proiecte  şi practică la disciplinele: 
Topografie inginerească şi Topografie 
 Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Geodezie, Bucureşti, Bd. Lacul Tei nr. 
122-124, sector 2, cod poştal 020396, România 
  Învaţamânt, cercetare, studii de licenţa 

 

Perioada 
Funcţia sa postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi profesionale 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

1971-1975 
 Inginer proiectant 
Asistenţă tehnică topo-geodezica la execuţia sistemului hidroenergetic Someş 
Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice  
Bucuresti 

Proiectare 

Educaţie şi formare  

                                            Perioada 
                  Calificarea/diploma obţinută 
               Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/furnizoare de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

1981-1988 
 Doctor în ştiinţe, domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, domeniul „inginerie civilă” 
 Topografie inginerească, măsurători geodezice în domeniul industrial 

 
Institutul de Construcţii Bucureşti 
 
Studii doctorale 

 

  
                                          Perioada 

                  Calificarea/diploma obţinută 
               Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/furnizoare de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
octombrie1966 – iunie1971 
inginer 
Matematici superioare, Topografie, Teoria erorilor si metoda celor mai mici patrate, Geodezie, 
Cartografie matematică, Topografie inginerească, Fotogrammetrie, Tehnologii de teledetecţie, 
Sistematizare teritorială 
Institutul de Construcţii Bucureşti 
 
Studii universitare 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba gerrmana   C1  C2  B2  B2  C1 

Limba engleza   B2  C1  A2  A2  B2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă; sociabil; o buna capacitate de comunicare; claritate şi coerenţăîn exprimare; 
receptivitate şi înţelegere; punctualitate;  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership, spirit organizatoric şi experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei, dobândite 
în cadrul activităţii de şef de catedră, prodecan, coordonator de granturi şi contracte de cercetare:  

 

 

- Prodecan al Facultăţii de Geodezie, U.T.C.B.(1996 – 2000), 
- Şeful Catedrei de Topografie şi Cadastru (1991 - 1996 şi din anul 2000 - 2012) Facultatea de 
Geodezie – U.T.C.B. 

- Director al Departamentului de Topografie şi Cadastru, Facultatea de Geodezie – U.T.C.B. (2012-
decembrie 2015) 



 - membru al Consiliului  Facultăţii de Geodezie(1992- 2017) 
- Membru al Senatului UTCB (2000-februarie 2016) 
- Membru în biroul de conducere al Catedrei/ Departamentul de  Topografie şi Cadastru (1992-2017) 
- membru al Consiliului şcolii doctorale a U.T.C.B. (2013-2017) 
- preşedinte al Comisiei de etică U.T.C.B.( 2016 –2018) 
- Director general al Direcţiei de Geodezie şi Cadastru în cadrul Oficiullui Naţional de cadastru , 
Geodezie şi Cartografie (2004-2006) 

- Director general adjunct  Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) (2006-2007)  
- Director al Direcţiei de Geodezie şi Cartografie ANCPI (2007-2011) 
- membru al comisiei de autorizare ANCPI 2007-2018 (Preşedinte al  comisiei 2007-2009) 

 -  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Bună cunoaştere a instrumentelor geodezice clasice şi moderne, în urma activităţii de realizare a 
contractelor de cercetare-proiectare;  

- Persoana fizică autorizată de ANCPI categoria D pentru efectuarea şi verificarea lucrărilor in  
domeniile Cadastrului, Geodeziei, Fotogrammetriei si Cartografiei 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Sisteme de operare: Windows Vist/XP/NT/98/95, MS DOS 
Platforme software: MicrosoftOffice,AutoCAD,  
Soft-uri de prelucrare a măsurătorilor geodezice  

  

Alte competenţe şi aptitudini - Specializări: 
- 1974 –  C.O.C.C. (Centrul de organizare şiCibernetică în Construcţii) Bucureşti; 
- 1993 – program TEMPUS - Universitatea Tehnica Hanovra,     Germania;  
- 1994 – program TEMPUS -  Serviciul de geodezie si cartografie (Kort og 

Matrykelstirelsen) Copenhaga, Danemarca ; 
- 1996 –  Cursul international de Topografie inginereasca -  Universitatea Graz, Austria; 
- 2005 – Agentia del Teritorio Roma,  Italia. 

  Activitatea de consultanţă: 
- Consultant (1999-2004, din partea firmei COWI, Danemarca) în cadrul proiectul Băncii Mondiale 

privind Introducerea Cadastrului General şi Inregistrarea Terenurilor în Romania 
Afiliere organizaţii: 

- Membru al Uniunii Geodezilor din Romania, secretar (1993 – 1997), preşedintele comisiei de 
topografie inginerească (2000-2005) şi (2014-2018), preşedintele comisiei de cadastru ( 2006-2014) 

- Membru al Societăţii Române de Fotogrammetrie si Teledetectie 
Alte poziţii şi/sau activităţi: 

- vicepresedinte al Comitetului de organizare al Simpozionului International “ GPS Technology  
Applications” – Bucureşti 1995 

- profesor asociat la Universitatea Tehnică a Moldovei – Chişinău (1998-2003) 
- profesor asociat la Universitatea Oradea (1999-2004) 
- membru în comisii de atribuire a titlului de doctor în ştiinţe tehnice 
- Responsabil de lucrare la realizarea a 2 granturi şi 27 contracte de cercetare ştiinţifică si coautor la 

65 de contracte de cercetare ştiinţifică  
- Coordonator a 2 programe de studii de licenţă 
- Conducător ştiinţific de doctorat (din anul 2002) a 19 teze de doctorat finalizate  

Informaţii suplimentare 10 cărti de specialitate şi cursuri  
4 cursuri în format electromic 
3 îndrumătoare de lucrări practice 
5 Articole in reviste cotate ISI 
34 articole în reviste cotate BDI 
11metodologii, regulamente sau standarde 
27 Comunicari la conferinţe sau simpozioane 
Editor la revista Journal of Applied Engineering Sciences 

 

Semnătura 

Data: 29.05.2018 
 

  

 


