
 

 

CURRICULUM VITAE   

 

INFORMAŢII PERSONALE   

Nume - Colda Iolanda Florica 

Adresă - 7, Soseaua Iancului, 021712, Bucureşti, România  

Telefon - 0216535139, 0722334927 

Fax - 0212526880 

E-mail - iolcolda@yahoo.fr 

Naţionalitate - română 

Data naşterii -07/10/1943  

EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ 

  

1994 – sept 2011 

 

2002 – 2010  

1995 – 1997, martie – 

iunie; 

1994 decembrie, 1995 

ianuarie 

 

1990 – 1994 

 

1967 - 1993 

- profesor universitar, şef catedră, Universitatea Tehnică de Construcţii 

Bucureşti 

- predare modul “Climatisation” (24 - 30ore) master Science et Genie de 

l’Environnement, universităţile Paris7+Paris12 

 

- profesor invitat INSA Lyon, Franţa 

 

- profesor invitat Universitatea Paris7, Franţa 

 

- conferenţiar universitar, Institutul de Construcţii Bucureşti 

- asistent, şef lucrări, Institutul de Construcţii Bucureşti 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

- Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Bd Lacul Tei 122 - 124 

Tipul activităţii/sectorul 

de activitate 

- Invăţământ şi cercetare ştiinţifică - învăţământ superior 

Funcţia sau postul 

ocupat 

- profesor universitar UTCB, şef catedră până în sept 2011 

- profesor asociat UTCB, conducător de doctorat de la 1oct.2011 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

- învăţământ superior, ciclurile I, II, III (predare şi conducere doctorat; 24 

teze susţinute, 4 teze în curs) 



-cercetare ştiinţifică, coordonare contracte 

-redactare şi coordonare reglementări tehnice naţionale 

-membră în comitetele de reglementări tehnice, nr. 9 şi nr. 11 (eficenţă 

energietică şi instalaţii) MDRT (până ȋn 2016) 

-preşedinte comisie de verificare şi acreditare a auditorilor energetici 

pentru clădiri – MDRT (până ȋn 2016) 

-coordonare activitate didactică şi ştiinţifică a catedrei de Instalaţii 

hidraulice, termice şi de protecţia atmosferei feb1999 – sept 2011 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 

  

1994 – societatea 

OASIIS Franţa şi 

Universitatea din 

Liege, Belgia 

1992, 1993 - INSA Lyon 

1992 - ADEME (Agenţia 

naţională de mediu şi 

energie) Franţa 

- 2 burse Tempus – 1 lună  

 

 

- bursă Tempus - bursă “haut niveau” - 4 luni  

 

- bursă “haut niveau” – 5 luni 

 

1973 – 1982 Institutul de 

Construcţii Bucureşti 

1961 - 1967  Institutul de 

Construcţii Bucureşti 

1957 - 1961 Liceul 

« Gh.Lazăr » Bucureşti 

- doctorat ştiinţe tehnice 

 

- studii universitare 

 

- bacalaureat 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

- ingineria instalaţiilor, energetica clădirilor/ inginer, cadru didactic, 

cercetător ştiinţific 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 

- doctor inginer, profesor emerit 

Nivelul de clasificare a 

formei de 

instruire/învăţământ 

- învăţământ superior, doctorat 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

PERSONALE 
dobândite în cursul vieţii 

şi carierei recunoscute  

printr-un certificat sau o 

diplomă 

-programare numerică, curs guvernamental 1982 

-modelare şi simularea proceselor termice şi hidraulice din instalaţii 

Limba maternă  -română 

Limbi străine cunoscute 
 

 

-Franceză: citit-excelent, scris-excelent, vorbit-excelent, diplomă DALF 

(diplȏme approfondie langue franҫaise) 

-Engleză: citit-bine, scris-satisfăcător, vorbit-satisfăcător 

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice 

-coordonarea activităţii didactice şi ştiinţifice din catedra de instalaţii  

-reorganizarea laboratorului didactic şi de cercetare al catedrei Instalaţii, 



 UTCB 

-coordonarea a 14 granturi şi contracte de cercetare 

participarea în 6 reţele internaţionale de învăţământ şi cercetare, două în 

calitate de coordonator 

-coordonator UTCB al programului Tempus ENVIROM 1993-1995 şi al 

întregului program 1995-1996 

-preşdinte Ordinul Auditorilor Energetici din România OAER (din 2011) 

Aptitudini şi competenţe 

tehnice 

- programare şi utilizare calculator , proiectare sisteme climatizare, audit 

energetic şi funcţional al instalaţiilor de climatizare 

Permis de conducere - auto, categoria B 

Alte aptitudini şi 

competenţe 

Alte aptitudini: 

- programare FORTRAN,  QBASIC 

- utilizare softuri profesionale specializate: TRNSYS, EES, CODYBA  

-utilizare programe de procesare text, calcul tabelar, prezentări, desen 

tehnic (WORD, EXCEL, POWER POINT, AUTOCAD) 

-predare la cursurile de pregătire pentru auditori energetici (curs 

postuniversitar UTCB 2004  - 2012, Universitatea „Politehnica” 

Bucureşti, 2002-2006, master, Universitatea de Arhitectura UAUIM 

Bucureşti, 2006-2011, AIIR (2004-prezent)  

-Lucrări elaborate: 70 comunicări ştiinţifice şi conferinţe (România, 

Franţa  Belgia, Republica Moldova), 152 articole publicate, 77 contracte 

de cercetare, 14 cărţi şi manuale universitare,  

-3 brevete  de invenţii 

-Coordonare teze de doctorat : 24 teze susţinute, dintre care 12 în 

cotutelă cu univerităţi din Franţa : Universitatea din La Rochelle, INSA 

Lyon, Universitatea Paris12, Universitatea  Rennes1.  

- diploma de excelenţă REHVA  2010  

Poziţia profesionala actuala: 

-Profesor universitar emerit, UTCB, angajat cu contract de munca cu 

durata limitata pentru activitate didactica, de cercetare si conducere de 

doctorat 

-Vechimea la locul actual de munca: 51 ani 

 

  

  

Data:      iunie 2018           Semnătura:  


