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Informaţii personale  

Nume / Prenume ANTON RAMONA VENERA 

Adresă Int. Parului  21, Sect 3,  Bucuresti, România 

Telefon Mobil: 0723499985   

E-mail venera_anton@yahoo.ca 
  

Naţionalitate Romana 
  

Data naşterii 09.12.1970 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Arhitect 
Arhitectura / Design 

  

                                                                                       Obiectiv profesional 
 

Ceea ce concep sa fie apreciat de catre utilizatori, sa contribuie la crearea unei arhitecturi de calitate 
in contextul actual; Lucrul intr-un mediu dinamic, profesional care sa imi permita utilizarea si 
dezvoltarea relatiilor interumane/socioumane; Locul de munca sa reprezinte o provocare continua si 
sa imi ofere posibilitatea aplicarii de idei si metode noi de rezolvare a problemelor. 

  

                 Profil profesional  11+ ani în proiecte tehnice de arhitecturã şi design de interior; 
Membrã în Ordinul Arhitecţilor din România; 
Gãsire rapidã a solutiiţor într-un timp limitã; 
Lucru bun în echipã sau individual pentru realizarea scopului propus; 
Competente de comunicare si relationare interumanã;  
Persoanã analiticã, perseverenta, flexibila, adaptabilã si comunicativã. 

  

Experienţa profesională  

                                                Perioada   03/2012 – 11/2012 

                                         Postul ocupat    Arhitect ofertare 

                     Responsabilităţi principale   Intocmire oferte lucrari; 
  Elaborare situatie de lucrari; 
  Evidenta raportarilor din santiere. 

                             Numele angajatorului   SC UNDER CONSTRUCT IG DUAL SRL, Bucuresti, Romania 

                             Sectorul de activitate 
 

Constructii - constructii industriale si CFDP. 

Perioada 05/2011 – 07/2011 

Postul ocupat Arhitect proiectant 

Responsabilităţi principale Elaborare portofoliu lucrari firma – selectia a 110 proiecte reprezentative, necesar pentru deplasarea 
in Irak; 
Elaborare de avize si proiectare; 
Deplasare in Irak pentru gasirea de noi oportunitati de afaceri, de proiecte de arhitectura si de  
infrastructura. 

Numele angajatorului SC SPIRICOM SRL, Bucuresti, Romania 
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Sectorul de activitate Arhitectura  - servicii de proiectare si arhitectura pentru constructii civile si industriale 
  

Perioada 09/2010 – 12/2010 

Postul ocupat Arhitect  

Responsabilităţi principale Consolidarea si extinderea bisericii din Makeni, Siera Leone, Africa. Proiect aprobat de catre 
Vatican; Amenajarea unei farmacii in Aprilia (RM), Italia 

Numele angajatorului    Ing Filiberto Saltarelli – Ariccia, Italia si cu arh Clemente Baccarini -  Lanuvio, Italia 

                                Sectorul de activitate Arhitectura 
  

Perioada 03/2009 – 03/2010 

Postul ocupat Arhitect 

Responsabilităţi principale   Elaborarea de proiecte tehnice de arhitecturã şi de design de interior, intocmire dosare C.U., D.T.A.C.,   
  P.T. si D.E., monitorizarea proiectelor pe parcursul  intregii activitati (relationarea cu celelalte    
  specialitati), de la discutiile cu beneficiarii pana la  predarea dosarelor de autorizatie si de executie; 

Realizare de ante-mãsurãtori ; Realizarea de tablouri de tamplarie 
  Dezvoltare de : proiecte pentru autorizarea construcţiilor civile – locuinte unifamiliale; 

                         proiecte de demolare PAD – locuinte unifamiliale. 

Numele angajatorului BIA Anton Ramona Venera, Bucureşti, România 

                             Sectorul de activitate Arhitectura 
  

Perioada 02/2010 – 03/2010 

Postul ocupat Arhitect 

Responsabilităţi principale Elaborarea de proiecte tehnice de arhitecturã (hala industriala) şi de design de interior ; 
Deplasari pe santier ; 
Amenajare spatiu salon de coafor si cosmetica; 
Amenajare spatiu cofetaria "Opera", situata in Mall Baneasa; 
Detaliere proiect de mobilier. 

Numele angajatorului S.C. MTNAY Company S.R.L., Bucureşti, România 

Sectorul de activitate Arhitectura 
  

Perioada 05/2009 – 01/2010 

Postul ocupat Arhitect 

Responsabilităţi principale   Elaborarea de proiecte tehnice de arhitecturã şi de design de interior, intocmire dosare C.U., D.T.A.C.,   
  P.T. si D.E., monitorizarea proiectelor pe parcursul  intregii activitati (relationarea cu celelalte    
  specialitati), de la discutiile cu beneficiarii pana la predarea dosarelor de autorizatie si de executie; 

Realizare de ante-mãsurãtori ; Realizarea de tablouri de tamplarie ; 
  Amenajare salã de conferinţe (inclusiv studiu acustic) pentru Primaria Sectorului 6, Bucuresti. 
   
  Colaborare cu Bluehouse Immobiliare, Bucuresti, Romania, activitate ce a presupus ocuparea   
  postului de Project manager  (contract prestari servicii periada determinata). 
  In cadrul acestei firme, activitatea mea a inclus dezvoltarea de proiecte imobiliare, industriale pentru   
  dezvoltatorii imobiliari din Romania si vanzarea acestor proiecte, in faza finala, catre investitori   
  interesanti prezenti la targurile imobiliare organizate in Italia, prin propria reprezentanta. 
  Responsabilitati organizatorice ale departamentului de land development: 

• recrutare si selectie pentru pozitia de project manager a departamentului de land development 
• oferirea de suport tehnic echipei; 
• planificarea strategiei pentru o buna organizare a departamentului; 
• supraveghearea bunei organizare  a echipei si a responsabilitatilor zilnice in concordanta cu 

planul de dezvoltare; 
• planificarea de intalniri; 
• elaborarea si implementarea de strategii pentru a veni in intampinarea nevoilor clientilor; 

Numele angajatorului BIA Anton Ramona Venera, Bucureşti, România 

Sectorul de activitate    Arhitectura 
  

Perioada 01/2009 – 02/2009 

Postul ocupat Arhitect 
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Responsabilităţi principale 
 

Elaborarea de proiecte tehnice de arhitecturã şi de design de interior – locuinte unifamiliale; 
Realizarea de tablouri de tamplarie ; Detaliere de functiuni ; 

  Dezvoltare de proiecte pentru autorizarea construcţiilor civile – blocuri locuinte in regiunea Laval -     
  Montreal. 

Numele angajatorului    RAK & RAK ARCHITECTES Inc Montreal, Canada (arh Racoviceanu Alexandru) 

                                Sectorul de activitate Arhitectura 
  

                                                   Perioada 09/2008 – 11/2008 

                                           Postul ocupat Arhitect 

Responsabilităţi principale 
 

  Realizarea de relevee; Amenajarea unui spatiu de bar;  
  Dezvoltare de proiecte pentru autorizarea construcţiilor civile (locuinte unifamiliale in Montreal). 

                                Numele angajatorului Dacia Design,  Montréal, Canada (arh Victor Simion) 

                                Sectorul de activitate Arhitectura 
  

Perioada 09/2007 – 08/2008 

                                           Postul ocupat Arhitect 

Responsabilităţi principale   Dezvoltare de proiecte pentru autorizarea construcţiilor civile şi industriale şi de proiecte tehnice,     
  intocmire dosare C.U., D.T.A.C., P.A.D., P.T. si D.E., monitorizarea proiectelor pe parcursul intregii    
  activitati  (relationarea cu celelalte specialitati); 
  Elaborare de scheme pentru instalatiile termice, sanitare si electrice, de planuri de rezistenta – fundatii    
  si detalii pentru – locuinţe familiale, case rezidenţiale. Amenajarea interioarã pentru un restaurant; 
  Proiectele au fost realizate pentru: 

• România – locuinţe familiale, case rezidenţiale, hoteluri şi hale industriale; 
• Iordania şi Rusia – blocuri de parcãri interioare. 

                               Numele angajatorului    SC OVI PROCOMTIP SRL Bucureşti, România 

Sectorul de activitate Arhitectura 
  

                                                   Perioada 05/2007 – 09/2007 

                                            Postul ocupat Arhitect 

Responsabilităţi principale 
 

  Dezvoltare de proiecte pentru autorizarea construcţiilor civile şi industriale şi de proiecte tehnice. 
  Coordonarea echipei de arhitecţi angajaţi la acest birou de arhitecturã.  
  Elaborare de proiecte tehnice de arhitecturã - proiectare locuinte şi hale industriale,amenajari   
  interioare, intocmire dosare C.U., D.T.A.C., P.T. si D.E., monitorizarea proiectelor pe parcursul  intregii   
  activitati (relationarea cu celelalte specialitati), de la discutiile cu beneficiarii pana la predarea   
  dosarelor de autorizatie si de executie.  

 

                               Numele angajatorului 
 

                             Sectorul de activitate 
 
 

  SC ROA D`SIGN SRL Bucureşti, România                                                          
Arhitectura 

Perioada 12/2003 – 04/2007 

Postul ocupat Arhitect, manager de proiet 

Responsabilităţi principale 
 

   Elaborare de proiecte tehnice de arhitecturã şi de design de interior (locuinţe familiale, case   
 rezidenţiale, restaurante, hoteluri, cladiri de birouri şi hale industriale) 

   Realizare de ante-mãsuratori si tablouri de tamplarie.  
   Prezentarea proiectelor in reviste de specialitate (IDEAL DECOR, O CASA PENTRU FIECARE) ; 
   Elaborare de proiecte tehnice de arhitecturã - proiectare locuinte şi hale industriale,amenajari   
   interioare, intocmire dosare C.U., D.T.A.C., P.T. si D.E., monitorizarea proiectelor pe parcursul intregii   
   activitati (relationarea cu celelalte specialitati), de la discutiile cu beneficiarii pana la predarea   
   dosarelor de autorizatie si de executie. 
   Dezvoltare de : 

• Proiecte pentru autorizarea construcţiilor civile şi industriale; 
• Proiecte de urbanism – P.U.D. (casa unifamiliala, sector 2, Bucuresti); 
• Proiecte de demolare – P.A.D. (fabrica, sector 2, Bucuresti) 

Numele angajatorului SC ARHITECT INVEST SRL, Bucureşti, România                                                          

Sectorul de activitate Arhitectura 
  

Perioada 01/2002 – 11/2003 

                                            Postul ocupat Arhitect 
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Responsabilităţi principale 
 

Dezvoltare de proiecte pentru autorizarea construcţiilor civile şi industriale şi de proiecte tehnice. 
  Elaborarea de proiecte tehnice de arhitecturã şi de design de interior (locuinţe familiale, case   
  rezidenţiale şi hale industriale); 

Realizare tablou de tamplarie si cantitati de materiale. 

Numele angajatorului TELIOS CONSTRUCT Bucureşti, România 

Sectorul de activitate Arhitectura 
  

                                                   Perioada 01/1999 – 08/1999 

                                           Postul ocupat Student arhitect 

Responsabilităţi principale 
 

  In primul an de studii am lucrat în paralel, la acest birou de arhitecturã, unde principala responsabilitate   
  a fost elaborarea proiectelor tehnice (locuinţe familiale, case rezidenţiale). 

Numele angajatorului SC DRAGULIN SRL Bucureşti, România 

Sectorul de activitate Arhitectura 
  

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 09/2001  

Diploma obţinută   Conductor arhitect – arhitectura de interior si mobilier                                                                               

Disciplinele principale studiate    Arhitectura de interior si mobilier                                                                               

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ    INSTITUTUL DE ARHITECTURĂ  „ION MINCU”  BUCUREŞTI – Colegiul Universitar de     
    Arhitecturã, România 

  

Perioada 09/1998  

Diploma obţinută Diploma in pictura 

Competenţe profesionale dobândite Pictor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ    ŞCOALA DE ARTE, Focşani, România 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  B1 Engleza B1 Engleza A2 Engleza A2 Engleza A2 Engleza 

Limba  B2 Franceza B2 Franceza B2 Franceza B2 Franceza B2 Franceza 

  B2 Italiana B2 Italiana B2 Italiana B2 Italiana B2 Italiana 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale    La fiecare loc de munca, activitatea si responsabilitatile proprii au presupus si impus, in   
  acelasi timp, munca in echipa, astfel incat, capacitatea de a colabora, profesional si social, cu   
  sefii, colegii si subalternii, a devenit esentiala. Cu fiecare activitate profesionala nou abordata   

  s-a conturat un alt mediu socio-cultural, ceea ce m-a ajutat sa inteleg mai bine multitudinea   

  tehnicilor de comunicare si sa le aleg, la momentul oportun, pe cele mai eficiente. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Abilitatile in planificarea sarcinilor profesionale proprii si/sau ale colaboratorilor, din punct    
  de vedere al prioritatilor imediate sau de viitor, cu pondere semnificativa in procesarea   

  calitativa a activitatii. Aceste aptitudini au fost consolidate in urma experientei dobandite, in   
spiritul implicarii voluntare in reusita oricarei sarcini de serviciu, precum si ca autodidact 
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Competenţe şi aptitudini tehnice   Membra a Ordinului Arhitectilor, Fliiala Bucuresti 
Conductor arhitect cu drept de semnatura 
Tehnician in devize si masuratori in constructii – Curs PICAS 
Elaborare de proiecte tehnice de arhitectura si de design interior.  
Realizare de C.U., P.A.D., D.T.A.C., P.U.D., P.T. si D.E, ante-masuratori, relevee, tablouri de 
tamplarie. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  In sistemele de operare ArchiCad10,11 – avansat;  Auto CAD 2008 - mediu; 3DMax,  
  Corel Draw - debutant; Ms Office, Windows XP, obtinute in mod autodidact, in scopul perfectionarii  

  activitatii 
  

Competenţe şi aptitudini artistice Specializare: pictura,  Scoala de Arte, Focşani, România (doua mentiuni pe tara la editia din 1997 
desfasurata la Pitesti si 1998 desfasurata la Braila); 

  

Alte competenţe şi aptitudini Puterea de a ma adapta cu usutinta la situatii noi, lucru bun in echipa sau individual pentru realizarea 
scopului propus, gasire rapida de solutii in timp optim, comunicare interumana buna, persoana calma 
cu atentie la detalii, analitica, deschisa la nou si la acumularea de noi cunostinte. 
Dispusa pentru deplasari in tara sau strainatate. 

  

Permis de conducere Mentionez ca nu detin un permis de conducere. 
  

Informaţii suplimentare Persoane de contact, referinte 
Arh. Victor Simion, Dacia Design,  Montréal, Canada (scrisoare de referinte); 
Arh. Alexandru Racoviceanu, RAK & RAK ARCHITECTES Inc, Montréal, Canada (scrisoare de 
referinte); 
Arh. Gicu Botezatu; 
Arh. Ovidiu Popescu. 

  

 


