INFORMAŢII PERSONALE

Cristina Ioana Graur
str. Minis, nr 4, sector 3, Bucharest (România)
00 40 726 336 660
cristinagraur [at] ymail.com

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
01/2011–Prezent

Arhitect, director proiectare
ARHICLASS, Bucuresti (România)
Principalele responsabilitati: Coordonator al echipei de proiectare: coordonarea intregii
activitati a firmei de proiectare: de la identificarea clientului, realizarea ofertei, a temei
de proiectare, a studiilor prealabile, intocmirea contractelor cu clientul si proiectantii de
specialitate, realizarea documentatiilor in vederea obtinerii avizelor, autorizatiei de
construire si a proiectului de executie pentru specialitatea arhitectura, coordonarea
echipelor de ingineri si realizarea prezentei pe santier la fazele determinante.

05/2005–12/2011

Arhitect, director proiectare
Home Line Proiect SRL, Bucuresti (România)
Principalele responsabilitati: - aceleasi responsabilitati ca si la ARHICLASS

04/2004–05/2005

Arhitect
ELVILA SA, Bucuresti (România)
Departamenutul construcii. Principalele responsabilitati: Intocmirea temelor de
proiectare pentru magazinele Elvila din intreaga tara, concepere si realizare semnale
luminoase, pregatirea documentatiilor de licitatie pentru constructiile noi ale
angajatorului, consultanta in selectia ofertelor si realizarea contractelor de proiectare si
executie.

04/2001–03/2004

Arhitect
Domus Proiectare SRL, Bucuresti (România)
Principalele responsabilitati: Arhitect – realizarea ofertelor, a proiectelor de arhitectura,
coordonator al relatiei cu inginerii si coordonator al relatiilor cu clientii pentru toate
lucrarile mele.

06/2001–12/2001

Redactor
Igloo Media, Bucharest (România)
Redactor – revista Habitat (redenumita ulterior Igloo). Scriere si tehnoredactare articole
pentru revista Habitat (redenumita ulterior Igloo). Pregatirea lansarii brendului.

06/1998–12/2001

Redactor de specialitate
Hiparion SRL, Bucharest (România)
Redactor – revista Domus, Casa mea, Revista de unelte si echipamente. Scriere si
tehnoredactare articole pentru revistele Domus, Casa mea, Revista de unelte si
echipamente.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2014–2017

Studii de licenta
Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Contabilitate si Informatica de
Gestiune (România)
http://www.cig.ase.ro/
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2013–2014

Curs Audit energetic, grad 1
Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti (România)
http://utcb.ro/utcb

2005–2007

Membru OAR, Arhitect cu drept de semnatura
Stagiatura in cadrul Ordinului Arhitectilor din Romania, Filiala Bucuresti. Obtinerea in
2007 a titlului de Arhitect cu drept de semnatura.
https://www.oar-bucuresti.ro

1995–2002

Diploma de Arhitect
Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu”, Bucuresti, Facultatea de
Arhitectura (6 ani) (România)
https://www.uauim.ro/facultati/arhitectura/

1991–1995

Diploma de bacalaureat, Atestat Ajutor analist programator
Liceul Teoretic Emanuil Gojdu, Oradea (România), Profil Informatica

COMPETENŢE PERSONALE
Competenţe
organizaţionale/manageriale

- bune abilitati de conducere a echipelor de profesionisti, de management al informatiei,
de gasire a solutiilor inovative si de implementare a acestora;
- foarte bune abilitati de intelegere a legislatiei economice si a legislatiei in domeniul
constructiilor.
- usurinta in intelegerea si integrarea informatiilor noi si de solutionare a problemelor
neasteptate.
- capacitatea de a solutiona situatii dificile;

Competenţe dobândite la
locul de muncă

- Peste 80 de proiecte de constructii civile realizate. Locuinte, imobile de apartamente,
pensiuni, dezvoltari turistice, sali de sport, constructii industriale. Proiecte realizate atat pe
teritoriul Romaniei cat si al Frantei.
- Peste 100 de articole publicate in presa de specialitate, colaborari cu publicatii de
specialitate din aproape toata presa scrisa.
- Nenumarate siteuri de prezentare web.

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea
de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Instalare si configurare Windows;
Pachetul Office - Word, Excel, Access - nivel avansat; SQL - nivel mediu;
Arhicad16 - nivel avansat; Artlantis - nivel avansat; Autocad - nivel avansat;
Adobe Photoshop - nivel mediu; Corel Draw - nivel mediu; CSS, HTML - nivel
avansat;
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