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INFORMAŢII PERSONALE Colcigeanu Cristian Georgian 
 

  Com. Tomşani, nr. 25, Prahova (Romania)  

 +40724508169   

 cristiancolcigeanu@yahoo.com  

 Sex  Masculin | Data naşterii 26/11/1989  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 
                     
  

  18.10.2022  - prezent 
 
 

 
  27.09.2017 - 18.10.2022 
 

 
 
Director Exploatare – HIDRO PRAHOVA SA  
 
 
Inginer- Manager contract UIP, Sef grupa tehnica, Coordonator de Sucursala 
Hidro Prahova S.A.  Ploiesti ( Romania )  

 
Organizarea forţei de muncă. 

Întocmirea pontajului şi evidenţa salariaţilor. 

Întocmirea necesarului de materiale pentru diferitele lucrări, transmiterea comenzilor 

interne şi corelarea cu departamentul de achiziţii. 

Controlul calitativ şi cantitativ al lucrărilor executate. 

Întocmirea de situaţii de lucrări şi măsurători 

Supervizarea  si monitorizarea  directa a investitiilor  in derulare de SC.HIDRO PRAHOVA 

S.A. 

Verificarea si aprobarea situatiilor de plata, inaintate de colaboratorii societatii. 

Intocmirea cartilor tehnice ale constructiilor. 

Intocmirea si trasarea, avizelor de constructie ( cerute prin certificatul de urbanism )  

 

 
  

 

LOCUL  DE  MUNCĂ  DORIT Inginer 

16/06/2016-20.09.2017 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inginer – sef de santier instalatii termice si sanitare 
SC. East European Star SRL, Bucuresti (Romania) 

 
Supervizarea execuţiei şi coordonare echipă pentru montarea instalatiilor  termice si sanitare cu 

echipamentele aferente, in conformitate cu planurile de executie si cerinetele beneficiarului. 

Controlul calitativ şi cantitativ al lucrărilor executate. 

Întocmirea de situaţii de lucrări şi măsurători. 

Organizarea forţei de muncă. 

Întocmirea pontajului şi evidenţa salariaţilor. 

Întocmirea necesarului de materiale pentru diferitele lucrări, transmiterea comenzilor interne şi 
corelarea cu departamentul de achiziţii. 

 
Inginer 
SC. ULBA -CONSTRUCT SRL  http://www.ulba-construct.ro/, ILFOV (Romania) 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

 

     19/01/2015- 15/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/10/2011–20/12/2011  

 

Supervizarea execuţiei şi coordonare echipă pentru montarea  instalatiilor  termice si sanitare cu 

echipamentele aferente, in conformitate cu planurile de executie si cerinetele beneficiarului. 

Controlul calitativ şi cantitativ al lucrărilor executate. 

Întocmirea de situaţii de lucrări şi măsurători. 

Organizarea forţei de muncă. 

Întocmirea pontajului şi evidenţa salariaţilor. 

Întocmirea necesarului de materiale pentru diferitele lucrări, transmiterea comenzilor interne şi 
corelarea cu departamentul de achiziţii. 

 
 

Subinginer constructii 

SC Apazol Trans  SRL, www.apazol.ro, Ploieşti (Romania)  

Supervizarea execuţiei şi coordonare echipă pentru montarea structurilor de beton în conformitate cu 

normele în vigoare, cu planul de execuţie şi cu cerinţele beneficiarului. 

Controlul calitativ şi cantitativ al lucrărilor executate. 

Întocmirea de situaţii de lucrări şi măsurători. 

Organizarea forţei de muncă. 

Întocmirea pontajului şi evidenţa salariaţilor. 

Întocmirea necesarului de materiale pentru diferitele lucrări, transmiterea comenzilor interne şi 

corelarea cu departamentul de achiziţii. 

01/10/2015–nelicentiat Inginer Diplomat Instalaţii pentru Construcţii Nivelul 7 CEC 

Universitatea Transilvania, Facultatea de Construcţii, Braşov (România)  

Instalaţii pentru construcţii - master, zi. 

Modernizarea şi eficientizarea energetică in mediul construit 

01/10/2011–18/07/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/01/2012-15/03/2012   

 

 

 

1/10/2008-18/07/2011 

 

Inginer Instalaţii pentru Construcţii Nivelul 6 CEC 

Universitatea Transilvania, Facultatea de Construcţii., Braşov (România)  

Specializarea: Instalaţii pentru construcţii – licenţă zi;  
 

Diplomă - Inginer Instalaţii pentru Construcţii 

Dimensionarea şi execuţia instalaţiilor şi echipamentelor pentru construcţii civile şi industriale. 

 

Cursuri de AutoCAD 2D/3D- Proiectare CAD 
Certificat de calificare profesionala pentru utilizarea progr amului de proiectare Autocad 

 

Inginer Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (fără licenţă) 

Universitatea Transilvania, Facultatea de Construcţii., Braşov (România) 

Specializarea: Construcţii civile, industriale şi agricole-licenţă zi 

 

 

 

15/09/2004–15/06/2008 

 
 
Tehnician desenator  

Nivelul 5 CEC 

Colegiul Tehnic Toma N. Socolescu, Ploieşti (România)  
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COMPETENŢE PERSONALE 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

Diplomă - Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii.  

Materii studiate: Matematică, Desen tehnic, Instalaţii pentru construcţii, Materiale de Construcţii şi 
Instalaţii 

Limba maternă Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză B2 B1 B2 B2 B2 

 

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 

Competenţe de comunicare  Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie in lucrul cu colegii, echipele de 
execuţie, şefii mei, dar şi cu colaboratorii şi supervizorii beneficiarului. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Lucru în echipă, spirit de evaluare şi îmbunătăţire, monitorizarea lucrului echipei (controlul calităţii), 
spirit de lider (am coordonat echipe de până la 100 de persoane). 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Experienţă în organizarea, conducerea şi dezvoltarea în mediul privat. 

Controlul calităţii, soluţii pentru situaţii individuale (schimbări de proiect, adaptare în teren). 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

 
Utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Windows, Autocad, familiarizare rapidă cu 
software nou. 

Permis de conducere  Cat. B, 08/12/2007. 


