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Curriculum Vitae 

INFORMAŢII PERSONALE GEORGESCU GEORGE 
Nume  

Comuna Ionesti, sat Georgesti, Nr. 4, Judetul 

Vaslui 
Adresă  
Telefon 0712345666 e-mail  
Fax  
E-mail geo.georgescu@gmail.com 
Naţionalitate ROMANA 
Data naşterii                                                   12.02.1985, 
 
EXPERIENŢĂ  
PROFESIONALĂ 
 

 

SE VOR INSCRIE IDENTIC TOATE INFORMATIILE 

PRECIZATE IN MEMORIUL DE ACTIVITATE -  

 

01.03.2015 – 10.11.2015  (8 luni si 9 zile) 
S.C. TOTAL CONSTRUCT SRL 
LUCRARI EDILITARE IN COMUNA VANATORI, JUDETUL 
GIURGIU. Constructii pentru alimentari cu apa si canalizari.  
LUCRARE NOUA. EXECUTAT MONTAT CONDUCTĂ. Am fost sef 
de echipa 
 
11.02.2016 – 23.10.2017 (20 LUNI SI 12 ZILE)  
S.C. CONSTRUCTII S.A 
BLOC DE LOCUINTE, STR. POPOSTI, Nr. 13, Sector 2 Buc, 
Categoria de importanță C.  
INTERVENTIE PE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ. EXECUTAT 
STRUCTURA DE REZISTENTĂ SI INSTALATII 
SANITARE/TERMOVENTILATII, SI INSTALATII INTERIOARE 
GAZE SI ELECTRICE 
Am fost Electrician autorizat - instalator gaze autorizat + 
inginer structura 

 
03.03.2011 – 12.10.2011 (7 LUNI SI 8 ZILE) 
DRDP DOLJ 
DRUM JUDETEAN DJ 23 DE LA KM 9 LA KM9 
INTRETINERE DRUM EXISTENT, REFACERE 
INFRASTRUCTURA PRIN CONSOLIDARE ŞI 
REFACEREA TALUZULUI AFECTAT DE INSTABILITATE. Am fost 
sef de santier 
9 
9 
9 
11.02.2014 11.04.2015 (1 an si 2 luni) 
SC ABC SRL 
Retea distributie gaz in Otopeni 
Reabilitare retea distributie gaze naturale in OTOPENI – Am fost sef 
de santier 
9. 
9. 
20 – toate informatiile din memoriul de activitate 
 
 

  



EDUCAŢIE ŞI FORMARE (Descrieti separat fiecare formă de învăţământ şi program de 
formare profesională urmate, competente dobandite, începând 
cu cea mai recentă: 
- Perioada (de la – până la) 
- Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională 
- Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale 
- Tipul calificării / diploma obţinută 

- Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ) 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 1 

 

Limba maternă  
Limbi străine cunoscute Abilitatea de a :  citi / scrie / vorbi 

Aptitudini şi competenţe 
artistice2 

(Muzică, desen, pictură, literatură etc.) 

Aptitudini şi competenţe 
sociale3 
 

(Exemplu: Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu 
multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este importantă 
sau desfăşuraţi o activitate în care munca de echipă este esenţială 
(de exemplu: cultura, sport, etc.)) 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice4 

(Exemplu: coordonaţi sau conduceţi activitatea altor persoane, 
proiecte şi gestionaţi bugete, la locul de muncă, în acţiuni voluntare 
(de exemplu în domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu) 

Aptitudini şi competenţe 
tehnice6 

(Utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini, etc.) 

Permis de conducere  
Alte aptitudini şi competenţe7 (Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior) 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE (Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate, de exemplu 
persoane de contact, referinţe, etc.)  

ANEXE (Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul) 

  
 
 
 
 
Nume in clar 
 
Semnatura 
 
Data 
 
 

                                                
1
 dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o 

diplomă 
3, 4, 5, 6, 7 

Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi obţinut 
 

 


