Curriculum Vitae
Nume:ENACHE
Prenume :Dan

Data nasterii: 13.02.1974
Domiciliu: Iasi
Telefon: 0723 / 33.23.13
E-mail:danut131974@yahoo.com

Studii:

• Liceul „D. Cantemir”, Iasi, sectia mecanica.
• Postliceala cu profilul „Normare si salarizare”, în constructii la
Liceul de Constructii.
• Universitatea Tehnica „GH ASACHI”, Iasi, Facultatea de
Constructii si Arhitectura, sectia CCIA, promotia 2003

Locuri de munca ocupate anterior:
• perioada 2001 – 2002, S.C. SECURIT FORCE S.R.L , in
functia de dispecer tehnic.
• perioada 2002 – 2003, S.C AXARO’s S.A , în functia de
Broker asigurari.
• perioada 2003 – 2004, S.C MIRIAR S.R.L , în functia de
inginer constructor.
• perioada 2005- prezent, inginer constructor, Serviciul Tehnic
Achizitii la Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Iasi.

Activitate profesionala:
Experienta acumulata ca inginer în constructii civile :
• Reparatii curente camine studentesti campus Titu
Maiorescu Iasi.
• Reperatii curente fatada Universitatea Alexandru Ioan
Cuza Iasi.
• Locuinte particulare jud. Iasi (2 buc).
• Locuinta particulara sat Pojorâta, oras Câmpulung
Moldovenesc, jud. Suceava.

Experienta acumulata ca inginer la serviciul
tehnicD.G.A.S.P.C Iasi:

• Întocmeste caiete de sarcini cu achizitii pe proceduri interne la
nivelul D.G.A.S.P.C Iasi, achizitii de lucrari constructii, de
bunuri si produse.
• Membru în numeroase comisii de licitatii pentru achizitionarea
lucrari si bunuri, comisii organizate la nivelul Consiliului
Judetean Iasi.
• Colaborator pe proceduri de achizitii (externe - PHARE si
interne –OG.60/2001), cu specialisti din Consiliul Judetean Iasi.
• Colaborator pe proceduri de achizitii cu Autoritatea Nationala
pentru Protectia Copilului si Adoptii (A.N.P.C.A Bucuresti).
• Colaborator pe proiectul de finantare din cadrul proiectului
PHARE RO 0001.04.04 – IS 508, „Copiii mai întâi”, program
finantat de câtre Delegatia Comisiei Europene în România,
proiect ce a avut drept rezultat obtinerea unei finantari totale de
290.000 euro ( noiembrie 2004).

•

Colaborator pe proiectul de finantare din cadrul proiectului
PHARE RO- 2003/005-551.01.04.01/IS 41-02, „Restructurarea
partiala a Centrului de Asistenta si Îngrijire Hârlau”, jud. Iasi,
cu subproiectele :”Centru de îngrijire si asistenta pentru
persoane lipsite de autonomie”, Hârlau si „Centru de recuperare
prin terapie ocupationala a persoanelor cu dizabilitati”,
Popricani, jud. Iasi, proiect ce a avut drept rezultat obtinerea
unei finantari totale de 590.000 euro (2005).
• Diriginte de santier la investitia “Reparatii capitale la Centru de
Îngrijire si Asistenta Hârlau, constând în: modernizare corp B si
spalatorie, fatade cu termosistem, instalare lift si tobogan”, în
valoare de 1.200.000 lei.
Cunostinte calculator:
Utilizare: Windows, Word, Excel,
Alte activitati desfasurate in prezent:
• Agent servicii financiare S.C G.M INVEST S.A Bucuresti

Alte atestari:

• Atestat de Agent de Servicii de Investitii Financiare, obtinut la
Centrul de pregatire MILLENIUM – Bucuresti – 2005
• Atestat – Inspector de santier – Lucrari de constructii civile,
industriale si agricole, Categoria de importanta B,C,D.
Ing. Enache Dan

