
CURRICULUM VITAE 
 

NUME:    RASCARACHE 
PRENUME:   CIPRIAN 
ADRESA:  Str. Banu, nr. 6, Iasi 
TELEFON:   0232/217822, fax: 0232222288 
E-mail:                         cedruiasi@gmail.com 
STAGIU MILITAR:        satisfacut 
OBIECTIV:  Să-mi pun la dispoziţia angajatorului loialitatea şi cunoştinţele teoretice şi practice 

acumulate în timpul anilor de studiu. 
STUDII: 
1998-2003  –am urmat cursurile Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură din cadrul 

Universităţii “Gh. Asachi”, Iaşi 
-specializarea: Inginerie Urbană 
-am susţinut lucrarea de licenţă in sesiunea iunie 2003 

2009-2010 
- am urmat cursurile de Master la Facultatea de Construcţii şi Arhitectură din 
cadrul Universităţii “Gh. Asachi”, Iaşi 
-specializarea: Management in Constructii  
 
-tema lucrării de diplomă: CONSTRUCŢII CIVILE 
-STUDII PRACTICE EFECTUATE IN TIMPUL ANILOR DE STUDIU:  
2001,2002 - S.C. REMAMBAC S.A. BACĂU 

1994-1998  -am urmat cursurile Liceului C.F.R. Iaşi, profil S.C.B. 
 
EXPERIENŢĂ 
1997-1999  -am fost angajat ca vânzător S.C. JUVENTA S.R.L. 
1999-2000  -am fost angajat ca agent comercial la firma S.C. Akyarllar S.R.L. 

Responsabilităţi: 
-menţinerea unei legături permanente cu clienţii firmei 
-realizarea de promoţii pentru diferite mărci de produse 
-vânzarea unei cantitîţi cât mai mari de produse 

2000-2001  -barman-ospătar restaurant “Little Texas” 
2001-2002  -chelner-ospăter restaurant “Onyx” 
2005                               -inginer constructor SC NICON SA 
2007-2008   -inginer constructor SC ELMAR SRL  
    Responsabilitati: 
    -serviciul tehnic: -intocmirea de rapoarte, devize, oferte, situatii de  
          plata, licitatii 
    -sef de punct de lucru 
2008-2009     -inginer constructor SC TDD CONCEPT STUDIO SRL  
    Responsabilitati: 
    -serviciul tehnic: -intocmirea de rapoarte, devize, oferte, situatii de  
          plata, licitatii, anti masuratori 
    -sef de punct de lucru 
    -desenator autocad 
 
2009-2010   -director punct de lucru SC SPIRICOM SRL Bucuresti 
    Responsabilitati: 
 

-serviciul tehnic: -intocmirea de rapoarte, devize, oferte, situatii de  



          plata, licitatii, anti masuratori 
- urmarirea predarii proiectelor , coordonartea echipelor de 

proiectanti, asigurarea comunicarii intre proiectant beneficiar 
executant 

2010- prezent   - director tehnic SC KHORINIS CONSTRUCT SRL Bacau 
    Responsabilitati:   

- sef punct de lucru 
- supervizarea santierelor 
- cordonarea sefilor de punct de lucru 
- asigurarea comunicarii intre proiectant executant beneficiar 
- intocmirea necesarelor de materiale pentru punctele de lucru 
- intocmirea cartii tehnice a constructiei 

 
 
 
APTITUDINI:  - abilitatea de a acumula cunoştinţe noi într-un timp cât mai scurt 

-preferinţa pentru munca în echipă 
-organizat, meticulos şi atent la toate detaliile 
-rezistenţă la program de lucru prelungit 
-perseverenţă 

 
 
ABILITATI:           -utilizare aplicaţii MS OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT),WINDEV, AUTOCAD,      

      INTERNET, ALUPO        
                              -LIMBI STRĂNE:   Engleză (mediu) 
                                                                   Franceză (mediu) 
 
                                                                   Italiană (mediu) 
                              -permis auto categoria B 
 
HOBBY: calculatoare, internet, călătoriile. 


