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INFORMAŢII PERSONALE CALOTĂ RĂZVAN 
 

  

 

 +40726.55.99.94 

 razvan.calota@gmail.com 

Sexul masculin | Data naşterii 30/05/1983| Naţionalitatea română 

 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 
COMPETENΤE PERSONALE   

 

  

Octombrie 2006- prezent 
 

Preparator universitar; Asistent universitar 
 
Susţinere laboratoare şi seminarii la disciplina Termotehnică; Susţinere proiecte la disciplinele Instalaţii 
Frigorifice şi Aparate Termice; Coordonare proiecte de diplomă 
 
U.T.C.B, Facultatea de Inginerie a Instalațiilor,, blvd. Pache Protopopescu, nr.66, sector 2, Bucureşti. 
www.instalatii.utcb.ro 
 

 

   2006- 2011 
 
 
 
 
 

2006- 2007 
 
 
 
 
 

2001- 2006 
 
 

Doctor în domeniul inginerie mecanică 
 

 

U.T.C.B, Facultatea de  Inginerie a Instalaţiilor 
 
Tilul tezei: Contribuţii la studiul transferului de căldură prin absorbţie în soluţie bromură de litiu- apă cu 
schimbătoare de căldură compacte alimentate de energia solară 

 
Masterat în inginerie termică 
 
U.T.C.B, Facultatea de  Inginerie a Instalaţiilor 
 
Principale materii studiate: Termodinamică avansată, Instalații criogenice, Complemente de transfer 
de căldură, Instalații de automatizare. 
 
Inginer diplomat 
 
U.T.C.B, Facultatea de  Inginerie a Instalaţiilor 
 
Principale materii studiate: Termotehnică, Instalații frigorifice, Instalații sanitare, Instalații de încălziri, 
Instalații electrice. 

Limba maternă română  
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Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză C2 C2 C1 B2  B2  
Franceză B1  B1  A2  A2  B1  
Spaniolă B2  B1  A2  A2  B1  

 
  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 
 
▪ Experienţă bună a managementului calităţii dobândită începând cu anul 2006 de când ocup 

funcţia de Responsabil cu Managementul Calitaţii al laboratorului INSIST din cadrul U.T.C.B 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 
▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu managementul 

calităţii) 
▪ În cadrul Laboratorului Insist din U.T.C.B am dezvoltat capacitatea de a efectua următoarele 

tipuri de testări şi determinări: 
- determinarea puterii termice pentru echipamente de încălzire; 
- determinarea conductivitaţii termice pentru diferite tipuri de materiale de construcţii; 
- teste de etanşeitate pentru echipamente utilizate în instalaţii; 
- măsurări de temperaturi, presiuni, debite de fluide; 
- determinări de nivel  sonor pentru diferite echipamente;  
- determinarea valorii puterii calorice pentru combustibil gazos; 
- determinarea rezistenţei la foc pentru uşi, ferestre şi alte elemente de construcţii; 
 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ și a programului de proiectare pe calculator 
Autocad. 

Alte competenţe  ▪ Membru in Societatea Romană de Termotehnică (SRT) si Asociaţia Frigotehniştilor şi Criogeniştilor 
din România (AFCR) 
▪ Membru în Grupa specializată numărul 5- Produse, procedee și echipamente aferente construcțiilor 

din cadrul IEST- cu rolul de întocmire a agrementelor tehnice pentru produsele de instalații și 
construcții. 
▪ Membru în echipe de auditori energetici care au întocmit certificate energetice pentru imobile de 

locuit din sectoarele 2, 3 si 4 din București. 

Permis de conducere  ▪ Categoria B 
 


