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INFORMAŢII PERSONALE  Carja Andrei- Liviu 

  com. Salciua, jud. Alba (România) 

 andrei.carja@dplalba.ro  

Sexul Masculin  | Data naşterii   | Naţionalitatea română 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

11.12.2018 - Prezent  Inginer Sef

SC DRUMURI SI PODURI LOCALE SA, ALBA IULIA (România) 

01.11.2017 – 10.12.2018  Director General

SC DRUMURI SI PODURI LOCALE SA, ALBA IULIA (România) 

01/10/2014–31.10.2017  Sef Santier

SC DRUMURI SI PODURI LOCALE SA, ALBA IULIA (România) 

- am organizat si coordonat activitatea persoanelor din subordine

- am organizat, coordonat si controlat activitatile desfasurate la punctul de lucru pentru care sunt 
desemnat responsabil

- am asigurat buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor limita

- am asigurat respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea 
si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a 
tuturor utilajelor de pe santier.

04/08/2011–30/09/2014  sef punct de lucru

SC CRIDOV SRL, CLUJ NAPOCA (România) 

an 2011 - executat canalizare menajera in comuna Floresti, jud.Cluj

an 2012- executat reabilitare drumuri comunale in comuna Aghiresu, jud. Cluj

an 2013- executat reabilitare drumuri comunale in comuna Farcasa, jud. Maramures

an 2014- executat reabillitare drumuri comunale in comuna Floresti, jud. Cluj.

10/06/2010–30/09/2010  sef echipa

SC CARAS INSTAL SRL, RESITA (România) 

Am condus lucrarile de executie a drumului forestier de pe Valea Salciutei din comuna Salciua ( lucrari
de aparare mal, gabioane), lucrare efectuata cu fonduri europene.

20/06/2009–30/09/2009  muncitor

SC REFUGIU SRL, SALCIUA (România) 

Am executat lucrari in domeniul constructiilor civile respectiv cofrare, armare, turnare stalpi si grinzi de 
sustinere.
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25/06/2008–30/09/2008  muncitor

SC CASTRUM TIM SRL, TIMISOARA (România) 

Am executat lucrari de reabilitare constructie Opera Maghiara din Cluj Napoca. 

10/07/2007–30/09/2007  sofer

AUTOGYP SRL, SALCIUA (România) 

Am efectuat transport de materiale de balastiera necesare la constructia tronsonului de autostrada 
Gilau - Turda.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2007–17/09/2014 Diploma De Absolvire

Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca (România) 

-topografie;

-statica, stabilitate si dinamica;

-mecanica;

-beton armat si precomprimat;

-rezistentele materialelor;

-hidraulica;

-poduri de beton;

-poduri metalice;

-drumuri;

-cai ferate;

-tuneluri;

-etc..

15/09/2003–01/07/2007 diploma de terminare a liceului profil real: matematica- informatica

grup scolar Dr. Lazar Chirila, Baia de Aries, jud. Alba (România) 

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la
conversaţie 

Discurs oral 

engleză B1 B1 A2 A2 B1

franceză B1 B1 A2 A2 B1

diploma de competente lingvistice obtinuta in cadrul Universitatii Tehnice 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe de comunicare -bune competente de comunicare dobandite prin experienta de-a lungul timpului dar în special prin 
experienta ca si lucrator C.F.D.P
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Competenţe
organizaţionale/manageriale 

-promptitudine, consecventa şi acuratete în organizarea şi planificarea muncii. 

-capacitate de analiza şi stabilire a modalitatilor si termenelor de realizare a obiectivelor. 

-corectitudine si rapiditate în luarea deciziilor în situatii normale sau speciale. 

-consecventa în verificarea calitatii indeplinirii obiectivelor stabilite si capacitate de a utiliza rezultatele 
controlului pentru imbunatatirea activitatilor. 

Competenţe dobândite la locul de
muncă 

familiarizarea in domeniul lucrarilor C.F.D.P.

Competenţe informatice -o buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office.

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Permis de conducere Categoria BE, CE 
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