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Ghidul Solicitantului – Model E 

 
 

 Curriculum vitae 
Europass 

  

 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  STELIAN – MARIUS CARACOTI  

Adresa  STR.B.P.HASDEU NR.126 , bl H 10 , Sc.A , Et 1 , Ap 4 

Telefon  0721 – 244 493   

E-mail  steliancaracoti@yahoo.com  
 

Cetăţenia  romana  
 

Data naşterii  17.01.1978 
 

 Sex  masculin 

 

Locul de muncă vizat / 
 Aria ocupaţională 

 COORDONATOR ECHIPAMENTE GRELE SI UTILAJE  

 

Experienţa profesională  

Perioada  2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Coordonator echipamente grele si utilaje  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizeaza, coordoneaza si raspunde de intreaga activitate a echipamentelor si utilajelor grele din 
cadrul societatii in ceea ce priveste lucrari de constructii in incinta Portului Constanta si in afara 
acestuia  , normare consum carburant pe utilaje cat si urmarirea consumului in fapt a acestuia , 
mentenanta si reparatii utilaje, coordonare pe lucrari a operatorilor de utilaje  
Detinator de brevet consilier siguranta pentru transport rutier de marfuri periculoare clasele : 3 ; 4.1; 
4.2; 4.3 ; 5.1; 5.2; 6.1 ; 6.2 ; 8 ; 9  
Detinator atestat formare profesionala – Manager Transport Rutier de Marfa  
 

 

Numele şi adresa angajatorului   S.C.”  G.S.P. „ S.A   - Dana 34 , Incinta Port Constanta  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Instalații mobile de foraj marin, nave de sprijin logistic de diferite tipuri, nave de 

construcții,  

 
 

Locul de muncă vizat / 
 Aria ocupaţională 

 MANAGER SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA  

 

Experienţa profesională  

Perioada  2012 – 2015  

Funcţia sau postul ocupat  Manager spatiu alimentatie publica  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizeaza , coordoneaza si raspunde de intreaga activitate a spatiului de alimentatie publica 
incepand cu angajatii si continuand cu organizarea evenimentelor ce au loc in spatiul de alimentatie 
publica , semnare contracte , eliberare facturi  

Numele şi adresa angajatorului    S.C. PARTY – OLIMP S.R.L.  - Sos Mangaliei nr 74 , Constanta  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Restaurante  

 
 

 

mailto:steliancaracoti@yahoo.com


Pag 2 - Curriculum vitae  

Caracoti Stelian – Marius   

 Pentru mai multe informatii accesati pagina: http://europass.cedefop.eu.int/ 

© Comunitatea Europeana, 2003 

 

 
 

Perioada  2010 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Manager proiect constructie spatiu alimentatie publica  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizeaza ,coordoneaza si raspunde de intreaga activitatea de construire, 
renovare , reamenajare  a spatiului  de alimentatie publica cu tot ceea ce 
implica aceasta , semnare devize lucrari , efectuare plati , relatii de stransa 
legatura cu proiectantul lucrarii ,  urmarirea lucrarilor in santier  

 

Numele şi adresa angajatorului   S.C. PARTY – OLIMP S.R.L. Sos Mangaliei nr 74 , Constanta  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Restaurante  

 
 
 

Perioada  2007 – 2010  

Funcţia sau postul ocupat  Administrator – Coordonator echipamente grele  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonarea si conducerea santierului de constructie si reabilitare drumuri , Coordonare utilaje 
grele in lucrari de constructii : Carrefour Constanta , Martitimo Center ( Vivo )  , Eoliene Fantanele , 
Tiriac Auto Center , Autoklass Auto Center , Eolica Baia  

Numele şi adresa angajatorului   S.C. COSTAL TRANS SERV S.R.L. - Partizanilor nr.24, Bl LV 44 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a  

 
 
 
 

Perioada  2004 – 2007  

Funcţia sau postul ocupat  Manager magazin  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonarea activitatii in magazin : promovarea vanzarilor si obtinerea de profit ,  receptie marfa , 
intocmire acte , inventare , coordonare activitate operatori magazin  

Numele şi adresa angajatorului   S.C „ G.F.S. DUTY FREE ROMANIA S.R.L. - Buc , Jud Ilfov  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Vanzari produse din tutun , produse alcoolice si parfumerie  

 
 
 
 
 

Perioada  2000 – 2004   

Funcţia sau postul ocupat  Economist – Marketing si management   

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonarea in cadrul Departamentului  Comercial si a lucratorilor din cadrul retelei de magazine . 
Studiu de necesitate marfa , lansare comenzi , negociere contracte , promovarea vanzarilor , 
aplicarea celor mai bune solutii pentru obtinerea profitului 

Numele şi adresa angajatorului   S.C. METACHIM S.A Constanta – Sos Mangaliei nr 74  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Comert  
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Educaţie şi formare 
 

 
 

 Aptitudini şi competente 
personale 

 

Limba maternă  Româna 

 

 Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  
 

Engleza  B2 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

            

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  Abilitate de comunicare, creativitate, dinamism, adaptabilitate la situaţii noi şi complexe, gandire 
pozitiva , ambitios , echilibru in situatii critice , adaptarea la programul de lucru , flexibilitate 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Bun organizator, capacitate de analiză şi sinteză, lucru in echipa , autodidact , dedicat muncii , 
perfectionare profesionala continua .  

 

Competenţe  şi aptitudini tehnice  Utilizarea aparaturii de birou ,MS Office , MS Excel ,  Internet 
 

   
 
 

Alte competenţe şi aptitudini   Organizat; Spirit de initiativa 

 
 

Permis de conducere  Permis de conducere auto categoria B 
 

   
 

 Anexe   

 

Perioada  1997 – 2001  

Calificarea / diploma obţinută  Economist in economie generala licentiat  

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Relatii Economice  Internationale si Management  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Academia de Stiinte Economice – Universitatea „Ovidius” CONSTANTA  

   

   

   

   

  


