
Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CARAIVAN Carmen 

Adresă Str Marin Gelea nr 24, Giurgiu, jud .Giurgiu 

Telefon    Mobil:0731551630 

E-mail Carmen.caraivan@apagiurgiu.ro 
Caraivan_carmen2006@yahoo.com 

  

Naţionalitate romana 
  

Data naşterii 29.06.1966 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2007-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director economic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Economice 

Numele angajatorului  APA SERVICE SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Economic 

Perioada 2007 

Funcţia sau postul ocupat inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale analiza productie 

Numele  angajatorului SC APA CANAL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Serv tehnic 

Perioada 2005-2006 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale manageriale 

Numele angajatorului SC ICMUG SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   executiv 

Perioada 2003-2005 

Funcţia sau postul ocupat Inginer principal 

Activităţi şi responsabilităţi principale proiectare 

Numele  angajatorului SC ICMUG SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate tehnic 

Perioada 2000-2003 

Funcţia sau postul ocupat Sef atelier proiectare 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Proiectare si elaborare tehnologie 

Numele  angajatorului SC ICMUG SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate tehnic 

Perioada 1990-2000 

Funcţia sau postul ocupat inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale tehnolog, proiectare 

Numele şi adresa angajatorului SC ICMUG SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Tehnice 
 

Educatie si formare 

Perioada 

 
  2007 

Specializarea Finante si  Banci 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ASE Bucuresti- Fac. Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori 

 
 

 



Perioada 1990 

Calificarea / diploma obţinută inginer 

Specializarea Mecanic- utilaj tehnologic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Petrol si Gaze Ploiesti 

1997/curs Negocierea si derularea contractului de vanzare internationala de marfuri 

2012/curs Auditor intern 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba străină cunoscută Engleza- nivel mediu 

Competenţe şi abilităţi sociale -capacitatea de organizare 
-capacitate de analiza si sinteza 
-capacitate de asimilare de noi informatii si abilitati 
-disponibilitatea pentru implicare in activitati socio-culturale 
Aceste aptitudini au fost dobandite in cadrul evenimentelor sociale la care am participat 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-capacitatea de analiza a sarcinilor si impartirea responsabilitatilor 
-capacitatea de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor 
-spirit analitic 
Aceste aptitudini au fost dobandite in cadrul numeroaselor training-uri si seminarii la care am 
participat 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -abilitati tehnice pentru domeniul audit 
-competenta in proiectarea  angrenajelor mecanice 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare MS Office(Word, Excel, Power Point,Access),Windows, Internet explorer 

Permis de conducere  permis de conducere  categoria B 
  

Informaţii suplimentare persoane care pot da  referinţe la cerere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


