
 
 

 

 
Inginer Farcaş Cornel-Gavril 
cornel.farcas@pathsrout.ro 
cadru didactic asociat 

Studii: - 1986 – Diplomă de inginer constructor, Institutul Politehnic  „Traian 
Vuia”   Timişoara, secţia C. C. I. A., ing. zi, 5 ani 
- 1980 – Liceul Industrial nr. 5 de Construcţii Baia Mare 

Experiență didactică: - 1998 – prezent – cadru didactic asociat la F.A.U.T. 
Discipline de predare: - Proiectare de arhitectură 9 şi 10, anul V 
Activitate 
extracurriculară: 

- Îndrumare lucrări de  licență  
- Practici de vară, Workshopuri, Tabere de vară  pentru studenţi de la 
F.A.U. T imişoara şi F.A.U. Cluj Napoca 
- Consiliere tehnică şi sprijin pentru Asociaţia studenţilor de la 
F.A.U.Timişoara – Asociaţia de la 4; 
-  Membru în juriul unor concursuri studenţeşti de arhitectură; 
- Participare  frecventă la conferințe, câteva  articole tehnico-științifice;  
-  Participare frecventă şi voluntariat, în domeniul de specializare, la 
acţiuni de salvare monumente istorice şi de arhitectură, recuperare  
tehnici tradiţionale de construire îndeosebi cu lemn şi pământ 

Experiență 
profesională: 

- 1996 – prezent – asociat la S.C. PATH’S ROUT S.R.L. Timişoara,    
proiectant structuri pentru clădiri şi poduri rutiere, şef proiect, director 
tehnic, management firmă; 
- 1994 – 1996 – angajat la IPROTIM Timişoara, inginer proiectant 
structuri pentru clădiri şi poduri rutiere, adjunct şef colectiv; 
-  1992 – 1994 – angajat la S.C. RIPS S.R.L. Timişoara, inginer proiectant 
structuri pentru clădiri, şef colectiv proiectare; 
- 1989 -  1992 – angajat la IPROTIM Timişoara, inginer proiectant 
structuri pentru construcţii şi poduri rutiere; 
-  1986 – 1989 - angajat în cadrul I.C. M. Bocşa: coordonare execuţie 
construcţii şi poduri metalice, inspector AQ; detaşare la I.P. “Traian 
Vuia”, Catedra de Construcţii  Metalice – contracte de proiectare 
/cercetare şi activitate didactică; 
-2013 – prezent - Membru în Asociaţia Inginerilor Proiectanţi de 
Structuri din  România –  vicepreşedinte filiala Timiş, membru în 
Consiuliul Naţional de Conducere A .I.C.P.S. România; 
- 1996 – prezent -  Membru în Asociaţia Profesională de Drumuri şi 
Poduri din România; 
- 2016 – prezent - Membru în comisia zonală pentru monumente (CMZ 
12-Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara) 
- 2011 – 2015 - Membru onorific în Adunarea Eparhială a Timişoarei, 
comisia tehnico-economică 

Recunoaștere 
profesională 

- Premiul „Europa Nostra” 2020 – secţiunea Educaţie, Formare şi 
Conştientizare în cadrul colectivului Ambulanţa pentru Monumente 

Domenii de interes 
extraprofesionale:  

- Ceramică ţărănească  veche; 
- Scrieri în grai maramureşean şi bănăţean 

 

 

 


