
Curriculum vitae
Europass 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Olteanu Ioana 
Adresă  
Telefon M  

Fax  
E-mail  

Naţionalitate Romana 

Data naşterii 11-06-1976 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Inginerie 

Experienţa profesională  

Perioada
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Perioada
Funcţia sau postul ocupat 

        Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada 

2016 - Prezent 
Director Tehnic RADET 
Organizarea si coordonarea activitatilile compartimentelor din subordine. 

2015 - 2016 
Sef Serviciu Proiectare RADET 
Coordonează activitatea de proiectare,   
asigurând folosirea judicioasă a resurselor umane disponibile  
pentru respectarea regulamentului de funcţionare cu  privire  
la sarcinile ce  revin Serviciului Proiectare şi  
pentru promovarea tehnologiilor avansate de  
exploatare pe baza studiilor întocmite şi asistenţei tehnice acordate. 

2005 - 2013 
Funcţia sau postul ocupat - Director Tehnic (Verificator de proiecte; Proiectant; Diriginte de santier) 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Verificarea proiectelor; 
- Reprezentarea companiei in relatia cu  institutiile statului in vederea obtinerii: certificatelor de 

urbanism, avizelor, autorizatillor de construire, aferente lucrarilor de instalatii si constructii; 
- Urmarirea fazelor determinante aferente lucrarilor de instalatii si constructii si reprezentarea 

companiei in relatia cu Inspectoratul de Stat in Constructii.  
Numele şi adresa angajatorului S.C Pro Instal 2000 SRL, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instalatii pentru constructii 
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Perioada 
 Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

            Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
 Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
            
 

 Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
 Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
          Numele şi adresa angajatorului 

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
   Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

2003 – 2005 
Inginer instalatii  
- Supervizarea firmei de intretinere si reparatii, din cadrul hotelului JW Marriott Bucharest; 
- Supervizarea lucrarilor de reparartii si intretinere executate de firma de intretinere cat si de 

contractanti; 
- Verificarea proiectelor 
Grand Hotel Bucharest JW Marriott 
Instalatii pentru constructii 
 
1999 - 2003 
Inginer instalatii  
- Activitati de proiectare; 
- Task Manager in cadrul proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare din Bucuresti, 

proiect co-finantat de Banca Europeana de Investitii si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
RADET – BUCURESTI 
Instalatii pentru constructii 

 
2009 - Prezent 

  Lector 
  Activitati didactice la Catedra de Stiinte Tehnice  
  Universitatea de Arhitectura si Urbanism ,,Ion Mincu” 
  Invatamant 
 
2015 – Prezent 
Diriginte de santier 
Urmarirea desfasurarii lucrarilor de instalatii gaze naturale 
Servicii de consultanta tehnica si dirigentie de santier 
privind executia lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor 
de locuinte din sectorul 3 - eficienta energetica   

Perioada 
 Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
          Numele şi adresa angajatorului 

   Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
Perioada 

 Funcţia sau postul ocupat  
Activităţi şi responsabilităţi principale 

          Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Educaţie şi formare 

2010 - 2012 
Diriginte de santier 
Urmarirea desfasurarii lucrarilor de instalatii gaze naturale 
LIDL ROMANIA SCS, BUCURESTI  
Dirigentie de santier pentru instalatii si drumuri - magazinul LIDL, inclusiv anexe, amenajare 
curte, imprejmuire, parcari, spatii verzi, retele edilitare in incinta. 
 
 
10.07.2009 – 10.10.2009 
Diriginte de santier 
Urmarirea desfasurarii lucrarilor de reabilitare fatada cladire 
Centrul de evaluare si tratament a toxicodependentelor pentru tineri,,Sf. Stelian” 
Dirigentie de santier pentru reabilitare fatada ,,Centrul de evaluare si tratament ,,Sf. Stelian" 
 

  

Perioada 2000 - 2007 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlu de doctor 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

                                                 Perioada 
                     Calificarea / diploma obţinută 
                 Disciplinele principale studiate /  
           competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
                          furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
                                                 Perioada 

                     Calificarea / diploma obţinută 
                 Disciplinele principale studiate /  
           competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
                          furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 
 
 

Studii postuniversitare 
 
 
1999 – 2000 
Diploma de Studii Aprofundate 
Masterat 
 
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 
 
Studii postuniversitare 
 
 
1994 – 1999 
Diploma de Licenta 
Termotehnica, electrotehnica, hidraulica, constructii 
Nota de licenta 10, media anilor de studiu fiind 8,66, fiind clasificata a-2-a din 79 de absolventi 
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 
 
Studii universitare 

 
 
 

   
  Alte specializari si competente 
 
 
 
 
 
 

 
Autorizatii: 
Diriginte de santier pentru domeniille: 

- Constructii civile, industriale, agricole – Categoria de importanta A; 
- Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu – de interes national; 
- Instalatii gaze; 
- Instalatii sanitare, termoventilatii; 
- Lucrari hidrotehnice – Categoria de importanta B; 
- Lucrari tehnico – edilitare – de alimentari cu apa si de canalizare; 
- Lucrari tehnico-edilitare – de imbunatatiri funciare; 
- Produse pentru constructii; 
- Retele de gaze; 
- Retele termice 

 
Atestate: 

- Verificator de proiecte toate domeniile: Instalatii termice si sanitare 
- Verificator de proiecte toate domeniile: Instalatii gaze 
- Expert tehnic toate domeniile: Instalatii gaze 

 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana 
  

Limbai străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  B1 Utilizator  
elementar B1 Utilizator  

elementar B1 Utilizator  
elementar B1 Utilizator  

elementar B1 Utilizator  
elementar 

Limba italiana  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 
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Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa:am experienta muncii in echipa inca din facultate, cand am participat la activitatile 
presupuse de proiectele practice si de cercetare derulate in cadrul facultatii; am continuat sa 
consolidez aceasta experienta ca angajat in postul de manager. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienta buna a managementului de proiect si al echipei 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice In prezent sunt responsabilul unei echipe compuse din 5 oameni . 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O buna stapanire a programelor MS Office, AutoCad, utilizare internet 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Simt estetic dezvoltat 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri:  lectura, calatorii 
  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Referintele pot fi furnizate la cerere 
  

Anexe 1. Diploma licenta 
2. Diploma studii aprofundate 
3. Diploma de doctor 
4. Autorizatii diriginte 
5. Atestat verificator de proiecte 
6. Atestat expert tehnic 

 
 
 
 
Ioana OLTEANU 
 


