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Europass 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  HADAREAN Adriana  

Adresa(e) Grigore Alexandrescu nr.40-42 
400 529 Cluj-Napoca (Romania)  

E-mail(uri) adriana.hadarean@insta.utcluj.ro, adriana.chicinas@insta.utcluj.ro 

Naţionalitate(-tăţi) romana  

Data naşterii 19/03/1973 

Sex Femeiesc  
  

Loc de muncă vizat / Domeniu 
ocupaţional 

Sef lucrari inginer 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01/03/2005 →  

Funcţia sau postul ocupat sef lucrari 

Activităţi si responsabilităţi principale predare cursuri, seminarii, lucrari si proiecte tehnice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie a Instalatiilor, Departamentul Ingineria 
Instalatiilor 
Memorandumului nr.28, 400 114 Cluj-Napoca (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant universitar 
  

Perioada 01/03/2001 - 28/02/2005  

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale predare seminarii, lucrari si proiecte tehnice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii, Catedra Instalatii pentru Constructii 
Memorandumului nr.28, 400 114 Cluj-Napoca (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant universitar 
  

Perioada 01/03/1999 - 28/02/2001  

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale predare seminarii si lucrari 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii, Catedra Instalatii pentru Constructii 
Memorandumului nr.28, 400 114 Cluj-Napoca (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant universitar 
  

Perioada 01/03/1998 - 28/02/1999  

Funcţia sau postul ocupat asistent cercetator stagiar 

Activităţi si responsabilităţi principale participare la contracte de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 
Memorandumului nr.28, 400 114 Cluj-Napoca (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 
  

Educaţie şi formare  
  

mailto:adriana.hadarean@insta.utcluj.ro
mailto:adriana.chicinas@insta.utcluj.ro


  
 

Perioada 01/10/2002 - 06/12/2006  

Calificarea/diploma obţinută diploma de doctor inginer, specializarea Inginerie Civila 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Titlul tezei: "Modelare, Identificare si Control: aplicatie in controlul Centralelor de Tratare a Aerului"  
teza in cotutela 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti si Universitatea din La Rochelle, Franta 

  

Perioada 01/10/1998 - 20/06/1999  

Calificarea/diploma obţinută diploma de studii aprofundate, specializarea: "Managementul energetic al cladirilor de locuit" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii 

  

Perioada 01/10/1992 - 20/06/1997  

Calificarea/diploma obţinută diploma de inginer, specializarea: "Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei" 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

instalatii de ventilare, climatizare, incalzire, sanitare, frigorifice si electrice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă romana 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

B2  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  

Franceză  C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale spirit de echipa in activitati didactice si de cercetare 

abilitati de comunicare si de coordonare in domeniul didactic 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice proiectare in domeniul Ingineriei Instalatiilor 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office, AutoCad si HTML 

  

Permis de conducere B  
  

Informaţii suplimentare Publicatii si cercetare: 

1 indrumator de lucrari; 

12 contracte de cercetare; 

40 articole publicate in volumele conferintelor nationale si internationale si in reviste de specialitate: 

Membru in societati stiintifice: 

AIIR (Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania) 

SIEAR (Societatea de Instalatii Electrice si Automatizari) 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

