Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Data naşterii
Sex

Plavita Raluca Elena

29.10.1980
Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2004 – 2007
Inginer constructor

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabilitati :
- Tinerea legaturii intre arhitect , proiectant si beneficiar pentru proiecte in curs de dezvoltare ,
urmarirea proiectelor de arhitectura si de proiectare tinand cont de obiectivele propuse de
investitor .
- Coordonarea noi proiecte in curs de dezvoltare
- Contactare firme de constructii pentru ofertare lucrari de constructii in cadrul unor proiecte de
investitii ( retele de canalizare, pluviale, electricitae, gaze, curenti slabi , apa si bransamentele
aferente acestora, drumuri si trotuare , gospodarie apa, structuri civile de rezistenta )
- Selectarea ofertelor primite si negocierea lor
- Stabilire termenesi conditii necesare in cadrul contractelor negociate, pentru buna desfasurare a
proiectelor propuse , tinand cont de dorinta investitorului cat si factori ce implicau aceste lucrari in
dezvoltare cum ar fi :bugetul ,factori fizici de organizare
- Tinerea legaturii intre investitor si firmele de constructii ,pe parcursul derulari contractelor
- Coordonarea lucrarilor de constructii
- Urmarirea lucrarilor de executie si verificarea lor
- Intocmirea situatiilor de lucrari conform situatiei din teren
- Stabilirea situatiilor de plata conform negocierilor din contract ,tinerea evidentei asupra platilor
efectuate pe parcursul investitiilor
Administrativ :
-
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Contractarea companiilor de utilitati (gaze, electricitate, curenti slabi , salubrizare, canalizare, apa
) , urmarirea si verificarea facturilor lunare emise de acestia
Administratia a 20 vile - utilitatile necesare locatarilor in conditii optime( apa, canal, salubrizare,
gaze, electricitate,curenti slabi)
Urmarirea consumului lunar,intocmirea facturilor
Coordonare si verificare a 10 persoane din cadrul firmei
Coordonare si verificare personal paza
Gestiune materiale de constructii in cadrul unui depozit , distribuirea lor corecta spre utilizare in
executie , evidenta acestora (intrari, iesiri )
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Investitii imobiliare
2007 – 2014
Inginer constructor

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabilitati :
-Tinerea legaturii intre arhitect , proiectant si beneficiar pentru proiecte in curs de dezvoltare , urmarirea
proiectelor de arhitectura si de proiectare tinand cont de obiectivele propuse de investitor
- Coordonarea noi proiecte in curs de dezvoltare – cladiri birouri
- Depunerea si ridicarea certificate de urbanism, avize aferente obtinerii autorizatiilor de constructii
necesare viitoarelor proiecte din cadrul firmei.
- Contactare firme de constructii pentru ofertare lucrari de constructii in cadrul unor proiecte de investitii (
lucrari de finisaje, curenti slabi, climatizare, electricitate, instalatii termice, centrale termice si autorizarea
lor,ascensor, structuri de rezistenta, bransamente gaze, demolari etc .)
- Selectarea ofertelor primite si negocierea lor
- Stabilirea termenelor si conditiilor necesare in cadrulu contractelor negociate ,pentru buna desfasurare
a proiectelor propuse , tinand cont de dorinta investitorului cat si de factori ce implicau acele lucrari in
dezvoltare cum ar fi bugetul ,factori fizici de organizare
- Tinerea legaturii intre investitor si firmele de constructii in timpul derulari contractelor
- Coordonarea lucrarilor de constructii
- Urmarirea lucrarilor de executie si verificarea lor
- Intocmirea situatiilor de lucrari conform executiei
- Conform situatiilor de lucrari, stabilirea situatiilor de plata conform negocierilor din contract ,tinerea
evidentei asupra platilor efectuate pe parcursul investitiilor
Administrativ :
- Contractarea companiilor de utilitati (gaze, electricitate, curenti slabi , salubrizare, canalizare, apa ) ,
urmarirea si verificarea facturilor lunare emise de acestia
- Adiministratia a 6 cladiri birouri , intretinere, reparatii, renovari si 10 apartament in centrul Bucurestiului
- Coordonare si verificare a 10 persoane din cadrul firmei
- Coordonare si verificare personal paza
- Gestiune materiale de constructii in cadrul unui depozit , distribuirea lor corecta spre utilizare in
executie , evidenta acestora (intrari, iesiri )
Marketing
- Promovare spatii birouri , apartamente
- Prezentare ,comunicare ,insotire clienti, asistenta la vizionari
- Intocmire schite
- Gasire variante de inchiriere functie de potentiali clienti atat din punct de vedere tehnic cat si
financiar
- Negocire preturi de inchiriere
- Negocire contracte si incheierea lor
- Mentinerea contacului cu clienti existenti pe spatiile inchiriate pe intreaga durata a contractelor
- Intocmire rapoarte lunare catre proprietari imobilelor privind incasari si cheltuieli
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Ured Grup (in cadrul careia exista societati: Puccini Invetitii Srl, Univers Real Estate Development Srl,
Reef real Estate Development Srl) ,Adresa: Calea Mosilor, nr.158, sector2, Bucuresti
Investitii imobilare, Administrare imobile, Real Estate
2016 – Prezent
Director
-

Administrare asociatii de proprietari- contabilitate , tehnic, coordonare personal imobile
Colaborare cu diverse firme de administrare asociatii de proprietari ,efectuare contabilitate
Promovare spatii birouri , apartamente
Prezentare ,comunicare ,insotire clienti, asistenta la vizionari
Negociere contracte inchiriere, gasire solutii optime in vederea inchirieri
Inchiriere spatii

Numele şi adresa angajatorului Red Property Management & Administration Srl, Str. Sapte Drumuri, nr. 18, Sector 3,Bucuresti
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
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Administrare imobile si agentie imobiliara
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Educaţie şi formare
Perioada 2000-2004
Calificarea / diploma obţinută

Inginer colegiu

Disciplinele principale studiate / Constructii
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

“Universitatea Tehnica de Constructii Civile Bucuresti-- Colegiul Universitar de Constructii –
Specialitatea : Tehnologia Constructiilor
09.11. 2009 – 20.11.2009
Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Inspector SSM

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

SC INTRATEST SRL

Perioada

18.01.2010- 05.02.2010

Calificarea / diploma obţinută Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

Inspector PSI
SC INTRATEST SRL
20.05.2013- 05.06.2013

Calificarea / diploma obţinută

Administrator imobile

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Administrator imobile

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Aocitatia „Vellas Habitat”

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleza
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Limba
Limba

mediu

Vorbire
Citire
mediu

Participare la
conversaţie
mediu

Scriere
Discurs oral
mediu

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Abilitati de comunicare

Competenţe şi aptitudini Dezvoltat, experienta in organizare proiecte in contructii
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de MS Office,Internet Explorer ,3D HOME ARHITECT, WINDEV, ARGUS, Bloc Manager
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice Muzica
Alte competenţe şi aptitudini
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Exprimare scrisă
mediu

Permis(e) de conducere
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Da, Categoria B
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