Curriculum Vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

ABRUDAN ANCUŢA-COCA
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, 400604, Cluj-Napoca, România
0040264202556
ancuta.abrudan@insta.utcluj.ro
Română
30/03/1966
Femeiesc

Loc de muncă vizat / Instalaţii de încălzire şi reţele termice
Domeniu ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

01/03/1997 → prezent
Şef lucrări (Lector universitar)
Discipline predate: Instalatii de încălzire, Reţele termice, Instalaţii de alimentare cu
căldură, Instalaţii pentru construcţii (Facultatea de arhitectură). Instalatii de
încălzire pentru clădiri multizonale si cu destinaţii speciale – Master. Curs
postuniversitar ,,Audit energetic -instalaţii’’.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Instalaţii, Departamentul
ingineria instalaţiilor
B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, Cluj-Napoca (România)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

01/03/1994 - 30/09/1997
Asistent universitar
Partea de proiect la disciplinele: Instalatii de încălzire, Reţele termice, Instalaţii de
alimentare cu căldură, Instalaţii pentru construcţii (Facultatea de arhitectură)

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Instalaţii, Catedra Instalaţii
pentru Construcţii
B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, Cluj-Napoca

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada

01/03/1993 - 28/02/1994

1

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Preparator (asistent stagiar)
Partea de proiect la disciplinele: Instalatii de încălzire, Reţele termice, Instalaţii de
alimentare cu căldură, Instalaţii pentru construcţii (Facultatea de arhitectură)

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Instalaţii, Catedra Instalaţii
pentru Construcţii
B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, Cluj-Napoca

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

01/10/1990 - 28/02/1993
Inginer tehnolog
Activitaţi legate de activitatea curentă a secţiei mecano-energetic a firmei

Numele şi adresa angajatorului

S.C. ERS C.U.G S.A Cluj-Napoca

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

1997 → 2003
- Doctor.

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

- Inginerie mecanică;
- Optimizarea construcţiilor din punct de vedere al anvelopei clădirii.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică, Catedra
Termotehnică şi maşini termice, B-dul. Muncii, nr. 180, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

1985 - 1990
Inginer

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Instalaţii pentru construcţii-Instalaţii de încălzire şi reţele termice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Facultatea de Construcţii, Secţia Instalaţii pentru construcţii, Institutul Politehnic
Cluj-Napoca.

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

1980 - 1984
Diploma de bacalaureat
electrician
Liceul energetic, Sibiu

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

2

Vorbire

Scriere

Citire

Ascultare

Nivel european (*)

Germana

B1

Engleza

C1

Participare la
conversaţie

Utilizator
Utilizator
B1
A2
independent
independent
Utilizator
elementar

C2

Utilizator
elementar

C1

Discurs oral

Utilizator
elementar

B2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

C1

Utilizator
elementar

C1

Utilizator
elementar

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Informaţii suplimentare

- abilităţi de comunicare;
- cărţi publicate: ,,Instalaţii de încălzire-elemente de termotehnica a
construcţiilor’’, Editura UTPress, Cluj-Napoca, 2009.; ,,Instalaţii de ventilare’’,
Editura UTPress, Cluj-Napoca, 2009
-comunicări ştiinţifice: am publicat un număr de 80 de articole ştiinţifice la diverse
simpozioane şi conferinţe naţionale şi naţionale cu participare internaţională;
- 1 participare la programe internaţionale de schimburi academice
- 10 contracte de cercetare stiinţifică câştigate prin competiţie naţională
- capacitate de lucru în echipă;
- dorinţă de perfecţionare continuă;
- dinamism, adaptare cu uşurinţă la nou.
Proiectare - am întocmit un număr de 40 de proiecte, în domeniul: instalaţiilor de
încălzire, auditului energetic;
Experienţă logistică, ca urmare a formării profesionale dobândite de-a lungul
timpului.

Microsoft Windows - Excel, Word, Power Point, Access, Autocad.
Experienţă de lucru pe calculator

Membru A.I.I.R., S.I.E.A.R, S.R.T.R., REHVA

ş.l.dr.ing. Ancuţa ABRUDAN

1 martie 2014
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