
 

 

 

  

 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GEORGESCU MARIA-CRISTINA 

Adresă(e)  

    

  

  

  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

  

Data naşterii 22.12.1977 

  

Sex Feminim 

  

  

  

Experienţa 

profesională 

 

  

 

Perioada 01.07.2006 - prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Senior Architect , administrator unic 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Proiectare arhitectura, Proiectare generala, pentru toate fazele de 

proiectare (concept, coordonare specialitati, avizare, autorizare, 

urmarire executie), proiecte publice/ private, elaborare 

documentatie pentru obtinerea avizelor/ autorizatiilor, 

management de proiect; proiectare cladiri cu diferite functiuni 

(rezidentiale, birouri, centre comerciale, cladiri industriale, 

cladiri depozitare, cladiri sport, camine studentesti, hoteluri, 

ansambluri turistice, cladiri invatamant, reabilitari) 

Numele şi adresa 

angajatorului 

S.C. KUB PLANNING S.R.L. (administrator unic)   



Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Birou Arhitectura 

 

 

 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1997 – 2003 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diploma de Arhitect si drept de semnatura 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Arhitectura cladirilor 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea de Arhitectura si Urbanism 

 “ Ion Mincu “, Bucuresti, Sectiunea Arhitectura Cladiri 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

- 

 

Perioada 

 

1992 - 1996 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diploma operator PC 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Informatica 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 

 Colegiul de Informatica “Ovidius”, Constanta, clasa de informatica 

Limba(i) maternă(e) ROMANA 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 

la 

conversaţie 

Discurs 

oral 
Exprimare 

scrisă 

Limba engleza  
C1 

Utilizator  

experimentat 
B2 Utilizator  

independent 
C1 Utilizator  

experimentat 
B2 Utilizator  

independent 
B2 Utilizator  

independent 

Limba franceza  C1 
Utilizator  

experimentat 
B2 Utilizator  

independent 
C1 Utilizator  

experimentat 
B2 Utilizator  

independent 
B2 Utilizator  

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi 

Străine 

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Am coordonat cu succes echipe de proiectare 

  

  

  



Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Proiectare arhitectura, Proiectare generala, pentru toate fazele de 

proiectare (concept, avizare, autorizare, urmarire executie), 

proiecte publice/ private, elaborare documentatie pentru obtinerea 

avizelor/ autorizatiilor, management de proiect 

  

Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 

calculatorului 

Diploma operator PC 

  

  

  

  

  

Permis(e) de conducere Nu 

  

  

  

  

 

 

 

 


