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Eduard Epure

EPURE EDUARD

Română

Din Octombrie 2005

Fast Forward S.R.L.,

Construcţii — Proiectare Arhitectură

Arhitect

Proiectare arhitectură
Administrator societate.

Din Septembrie 2004 până Octombrie 2005

Kasol Group S.R.L.,
Str. Wilhelm Filderman nr. 8, S3, 030866 Bucureşti, România
Tel/fax: +40 (21) 320 7541
Construcţii — Proiectare Arhitectură

Arhitect

Proiectare arhitectură — de la faza preliminară până la detalii de
execuţie şi faza de şantier; elaborarea documentelor legale (pentru
avize şi autorizări); coordonări cu celelalte specialităţi (rezistenţă,
instalaţii şi ocazional drumuri).

Din lulie 2001 până Septembrie 2004

Din Octombrie 2009 până lulie 2011
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APTITUDINI
ŞI COMPETENŢE

LIMBĂ MATERNĂ

ALTE LIMBI

APTITUDINI SOCIALE

ŞI COMPETENŢE

APTITUDINI ORGANIZAŢIONALE

ŞI COMPETEŢE

APTITUDINI TEHNICE

Şi COMPETENŢE

09 iunie 2022 |Arh. Eduard Epure

RE
cai 24f2-C rriculuriTE

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism lon Mincu, Bucureşti

Master Dezvoltare Durabilă şi Audit Energetic
Www.uauim.ro

Diplomă masterand

Din Octombrie 1998 până Septembrie 2004

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism lon Mincu, Bucureşti

Arhitectură — conform cu curricula ce poatefi furnizată la cerere
Www.uauim.ro

Diplomă Arhitect

ROMÂNĂ

ENGLEZĂ

e Aptitudini comunicare: abilitatea de a comunica eficient cu

diferiţi interlocutori — cu clienţi în legătură cu soluţia de

arhitectură, cu autorităţile locale pentru avizare şi cu

antreprenorii pentru detalii de construcţie şi urmărire de
şantier.

e Spirit de echipă: abilitatea de a lucra în echipă. Ca arhitect

am coordonat toate specialităţile şi am lucrat în echipă în

cadrul proiectelor mari.

e Aptitudini de lider: abilitatea de a inspira, încuraja şi

conduce partenerii către realizarea proiectelor. Ca arhitect,

coordonez cu succes respectarea fiecărei predări.

e Eficacitate şi eficienţă: abilitatea de a programa şi a

desfăşura cu succes proiecte complexe în condiţii de stres.

e Flexibilitate: abilitatea de adaptare la proiecte variate.

Competenţe în tehnologia informaţiei:

e CAD (AutoCAD, Nemetschek);
e 3D modeling (Cinema 4D);

e Graphics (Corel DRAW, Corel Photopaint);
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