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INFORMAŢII PERSONALE Oana Elena Colţ  
 

  

 Strada Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr.1, Iasi, 700050, Romania 

 0232278683/1493      

 oana.colt@tuiasi.ro 

Sexul Feminin | Data naşterii 17/02/1979 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENŢE PERSONALE   

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 

Responsabil informare în cadrul proiectului “Stagii de practica pentru studenti - un prim pas catre 
integrarea pe piata fortei de munca din industria constructiilor si cea a productiei materialelor pentru 
constructii eficiente energetic si cu impact redus asupra mediului-PROEFICIEN”   

Octombrie 2008 – Prezent 

  

Şef de lucrări, asistent universitar   

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Bd-ul D. Mangeron nr. 67, cod poștal 700050, Iași, 
România ( http://www.ce.tuiasi.ro/)  

▪ Activitate didactică cu studenții atât la nivel de licenţă cât şi nivel de master. Activitate de cercetare în 
domeniul pământului armat. 

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
 

August 2003 – Octombrie 2004 

  

Inginer constructor   

S.C.C.F. Iaşi - Grup Colas S.A. 

▪ Șef formație de lucru – coordonarea echipei în realizarea lucrărilor propuse; Șef stație de asfalt – 
asigurarea unui flux de lucru în parametri optimi după necesitățile echipelor de așternere; Inginer în 
cadrul biroului tehnic – evaluarea activității pe șantier şi întocmirea documentațiilor de licitație. 

Tipul sau sectorul de activitate Producţie 
 

2004-2014 Doctor în ingineria civilă   

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași,  Facultatea de Construcții și Instalații 

▪ Concepţia și proiectarea structurilor de sprijin din pământ armat 

2003-2004 Studii aprofundate în ingineria civilă   

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași,  Facultatea de Construcții și Instalații 

▪ Inginerie geotehnică 
1998-2003 Inginer constructor 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Construcții și Instalații 

▪ Căi de Comunicaţii şi Fundaţii 

Limba maternă Româna  

 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1 C2  C2  C1  C2  

Franceză B2  B2 B2  B2  A1  

 

 

 
 

http://www.ce.tuiasi.ro/
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Data: 20.11.2018         Şef lucr.dr.ing. Oana Elena COLŢ 

Competenţe de comunicare  ▪ Bune competențe de comunicare dobândite prin parcurgerea unui modul pedagogic și ca urmare a 
experienței de cadru didactic și tutore 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Leadership, organizare de şantier (şef staţie de asfalt în anul 2003) 
 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Experiență în realizarea de cursuri și îndrumătoare pentru studenți dobândită dobândit pe parcursul 
celor 10 ani de activitate  

▪ Experiență în utilizarea programelor de calcul specifice Ingineriei Geotehnice 

▪ Experienţă în organizarea de evenimente, conferinţe (membru în echipele organizatorice a 3 
conferinţe) 

▪ Experinţă în public speaking ca urmare a participării la conferinţe şi susţinerea publică a diferitor 
articole. 

▪ Experinţă în activităţi de consiliere şi tutoriat cu studenţii 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent   
Utilizator 

experimentat 

  

 ▪ Cunoștințe avansate în programe GEO 5, COREL DRAW 

▪ Cunoștințe avansate în programe tip Office 

▪ Cunoștințe privitoare la platformele de e-learning 

Permis de conducere  B 

Publicaţii 

 

 

 

Prezentări 

 

 

Conferinţe 

 

 

Afilieri 

 

 

 

▪ 2 cărți în edituri naționale recunoscute; 

▪ 35: 2 ISI, 6 BDI, 2 reviste neindexate, 3 la conferințe naționale și internaționale indexate, 19 la 
conferințe naționale și internaționale indexate . 
 

▪ Prezentare publică la al XV Congres National al APDP 2018 

▪ Prezentare publică la CNGF 2016 

 

▪ Organizator Conferinţa Natională de Geotehnică şi Fundaţii 2012 

▪ Membru în comitetul de organizare EBULILT 2016  
 

▪ Societatea Romana de Geotehnica si Fundaţii (SRGF) 

▪ International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) 

▪ Societatea Naţională de Tuneluri 


