
 
 

 
 Între anii 1974-1978 a lucrat ca inginer electronist la Întreprinderea de aparate electrice de 

măsurat din Timişoara, fiind şeful atelierului de Autoutilare. Din 1978 şi-a început cariera 
academică la Catedra de Electronică, Automatică şi Măsuri a Institutului Politehnic „Traian Vuia” 
din Timişoara, parcurgând toate treptele ierarhiei universitare. Astfel între 1978-1986 a avut funcţia 
de asistent, la disciplinele: Dispozitive şi circuite electronice, Materiale şi componente electronice, 
Tehnologie electronică. Între 1986-1990 a fost şef de lucrări la disciplinele: Tehnologie electronică, 
Materiale şi fiabilitate, Electronică aplicată, Sisteme de comutaţie telefonică. A devenit doctor în 
electronică la Institutul Politehnic din Timişoara, în mai 1987.  

Între 1997-1998 a fost conferenţiar la departamentul Electronică Aplicată a Facultăţii de 
Electronică şi Telecomunicaţii din cadrul Universităţii „Politehnica” din Timişoara, predând 
disciplinele “Construcţia şi Tehnologia echipamentelor electronice”, “Testarea echipamentelor 
electronice” şi “Tehnologie electronică”. Din 1998 şi până la deces a fost profesor universitar, şeful 
colectivului de la disciplinele de mai sus unde realizările principale poartă şi semnătura sa. Din anul 
2000 a fost conducător de doctorat în specialitatea Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii. În 
cadrul cercetării ştiinţifice a abordat  în special domeniile: implementarea autotestabilităţii şi 
toleranţei la defecţiuni în echipamente electronice, testarea în timp real a echipamentelor 
electronice, controlul vizual automat al calităţii produselor din industria electronică prin prelucrarea 
numerică a imaginilor, etc. A fost recompensat cu numeroase Diplome de Onoare ale Conducerii 
Universităţii sau ale Consiliului Rectorilor din Centrul Universitar Timişoara, pentru rezultate 
deosebite în activitate. A efectuat numeroase specializări în întreprinderi din ţară şi din străinătate.     

Cariera universitară, curmată în plină putere creatoare, a marcat introducerea a 2 noi cursuri 
în planul de învăţământ, editarea a 10 cărţi de specialitate, publicarea a peste 60 lucrări ştiinţifice în 
reviste din ţară şi străinătate, obţinerea a 10 brevete de invenţie, participarea la realizarea a 15 
contracte de cercetare. A fost membru al IEEE-SUA, ARIES, AIET. Dedicat total procesului de 
învăţământ, a avut în permanenţă grijă de formarea ca dascăli şi cercetători a colegilor mai tineri, 
de îndrumarea unor teze de doctorat, de asigurarea unui înalt nivel la lucrările de diplomă şi 
disertaţie, de pregătirea studenţilor pasionaţi de electronică  pentru concursuri profesionale la care 
s-au obţinut numeroase şi importante premii. 

Hărnicia, dăruirea pentru meserie, preocuparea pentru dotarea laboratoarelor şi creşterea 
continuă a pregătirii profesionale ale regretatului profesor Horia Călin Cârstea vor rămâne un 
model de urmat pentru cadrele didactice şi studenţii facultăţii noastre. 
 

ÎNHUMAREA va avea loc DUMINICĂ 5 IULIE ORA 13, la cimitirul din CALEA BUZIAŞULUI. 
 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

PROFESORUL HORIA CÂRSTEA 
a decedat în 03.07.2009 

 

        Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii anunţă cu 
adâncă durere încetarea fulgerătoare din viaţă  

                 a prof. dr. ing. Horia Călin Cârstea. 
 

S-a născut în data de 18.02.1950 la Târgu-Jiu  A urmat Liceul 
Tudor Vladimirescu din Târgu-Jiu, susţinând Bacalaureatul în 1969. In 
1974 a absolvit Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, 
specializarea Componente şi dispozitive electronice, de la Universitatea 
“Politehnica” Bucureşti. 


