
Curriculum vitae 

Informaţii personale

Nume / Prenume SANGEORGEAN LUCIAN
Adresa(e) Marea Britanie

Telefon(-oane) Mobil:  
E-mail(uri)

Naționalitate Română

Data naşterii 21.11.1980

Sex Masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada Octombrie 2019 –Prezent

Funcţia sau postul ocupat Inginer de cantități (Consultanță)
Principalele activităţi şi responsabilităţi - Întocmirea listelor de cantități in baza proiectelor de execuție.

- Consultanță la decontarea proiectelor;
- Consultanță la intocmirea ordinelor de variație;
- Consultanță pe urmarirea lucrărilor  din  punct de vedere cantitativ si  economic pe diferite tipuri  de
contracte 

Numele şi adresa angajatorului  Mynott Associates ; Bedford,UK 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanță construcții civile si industriale

Perioada Septembrie 2015 –Iulie 2019

Funcţia sau postul ocupat  Asistent Inginer de cantități 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Am lucrat in cadrul mai multror proiecte in UK printre care: 

- Graven Hill Infrastructure project in Oxfordshire, Bicester; £35 mil
- Site J, Knowhill, Milton Keynes; £5 mil.
In cadrul acestor proiecte am ajutat Inginerul sau am efectuat eu următoarele:
-Verificarea lucrărilor efectuate în șantier din punct de vedere al cantităților și calității;
- Întocmirea situațiilor de lucrări  si trimiterea la plată
-Ordine de variație;

Numele şi adresa angajatorului PJ Careys; Milton Keynes; UK
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcții

Perioada Septembrie 2014 –Septembrie 2015

Funcţia sau postul ocupat Cotrolul stocurilor
Principalele activităţi şi responsabilităţi Am lucrat  in cadrul biroului  de verificare a stocurilor  avănd diferite sarcini  de verificare a  cantităților

diferitelor produse din depozit;
Numele şi adresa angajatorului Staffline Group Plc ( lucrari pentru DHL ) Depozit Sainsbury’s Bedford Uk

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerț 
Perioada Noiembrie 2011 – Iulie 2014

Funcţia sau postul ocupat Inginer de cantități  Contract 6R10 Dej – Baia –Mare si Contract  6R9 Zalău-Rastoci  (Consultanță)



Principalele activităţi şi responsabilităţi -  Asigură că toata  documentația  să  fie  păstrată pentru  facilitarea  justificării  tuturor plăților către
antreprenor.
- Organizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei locale in vederea indeplinirii indatoririlor din
cadrul Contractului;
- Efectuarea de inspecții de șantier;

- Evidență zilnică a activității din șantier;

- Asigurarea concordanței lucrărilor cu proiectul și specificațiile contractului, precum și cu toate 
procedurile relevante privind asigurarea/controlul calității și a lucrului în condiții de sănătate și siguranță;

- Furnizarea de asistență tehnică și soluții tehnice în cazul apariției situațiilor neprevăzute;
- Întocmirea si monitorizarea ordinelor de variație;
- Întocmirea raportului lunar al Inginerului si a raportului actualizat privind progresul lucrărilor  din punct
de vedere fizic si financiar;
- Participa la Întocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cărții construcției.
-  Măsurarea si calculul  cantităților  executate conform Proiectului aprobat si a  dispozițiilor de șantier   
respectivi modificărilor ulterioare aprobate;
- Calculul si  Întocmirea Certificatelor de Plata pe baza  Aplicației  de Plata a Antreprenorului si a  veri-
ficărilor existenței documentației  de calitate: Procese verbale betoane, mixturi,  recepții și a altor activ-
ități  la  care  sunt  solicitate  astfel  de  acte,  buletine  de  analiza  ciment,  agregate,  mixturi,  pământuri
aprobate conform  cerințelor  contractuale precum si verificarea altor documente justificative cerute de
legislația romana in vigoare;
- Verificarea si analizarea certificatelor de plata intermediare;

-Verificarea și analizarea documentelor (program de lucrări, rapoarte lunare, rapoarte săptămânale)
întocmite de către Antreprenor;
- Calculul și analiza cantităților care diferă față de cele de la ofertare în funcție de modificările detali-
ilor de execuție și a dispozițiilor de șantier
- Calcule aferente modificărilor aduse contractului;
- Verificarea si corelarea documentației cu privire la solicitările Antreprenorului în ceea ce privește
revendicările și solicitările de modificare a proiectului, precum și corelarea cu detaliile de execuție și
instrucțiunile de șantier;

Numele şi adresa angajatorului SC LUCA WAY SRL  (SC Poyry Romania SRL)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanță si proiectare Drumuri si poduri 

Perioada Noiembrie 2010 – Noiembrie 2011

Funcţia sau postul ocupat INGINER
Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducerea si organizarea activităților de control tehnic de calitate(CTC);

 Întocmirea proceselor verbale de recepție calitativă pe faze de execuție
 Verificarea și controlul activităților la punctele de lucru din punct de vedere al calității ;
 Urmărirea modului de remediere și măsurile de prevenire a apariției neconformităților ;
 Relație directă cu proiectantul în vederea rezolvării împreună a problemelor tehnice apărute;
 Pregătirea și transmiterea pe baza de semnătură către toți șefii de șantiere și subcontractorii de C+M a
documentațiilor de execuție actualizate și a tuturor informațiilor necesare.

Din 25.07.2011  Șef birou tehnic 
Conducerea și organizarea activităților din cadrul compartimentului
       - Întocmirea graficelor privind lucrările executate și cele care au mai rămas de executat
       - Stabilirea necesarului de resurse pentru lucrările rămase de executat;
       -Calculul cantităților pentru toate categoriile de lucrări;
       -Relație directă cu proiectantul;

Numele şi adresa angajatorului Astaldi SpA Baru-Mare
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcții drumuri si poduri

Perioada August 2010 – Noiembrie 2010

Funcţia sau postul ocupat INGINER



Principalele activităţi şi responsabilităţi Subcontractori ai firmei Astaldi la reabilitarea drumului Arad –Oradea  pentru execuția podurilor de la    
Km 33+176 (suprastructură)  și  Km 38+634 (infrastructură și suprastructură , pod așezat pe o 
infrastructură de coloane forate )

Numele şi adresa angajatorului SC BRUMBILD CORPORATIN
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcții drumuri si poduri

Perioada Aprilie  2010 – August 2010

Funcţia sau postul ocupat Coordonator lucrări 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonator lucrări civile

Numele şi adresa angajatorului Rpa SpA Italia   Subcontractor Astaldi SpA Torino
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcții

Perioada Martie 2010 – aprilie 2010

Funcţia sau postul ocupat INGINER
Principalele activităţi şi responsabilităţi Șef punct de lucru la pod km 3+625 pe reabilitare drum Petrila

-Coordonarea execuției podului mai sus menționat

-Stabilirea necesarului de resurse pentru această lucrare.

Numele şi adresa angajatorului   SC ZONA D S.R.L.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcții drumuri si poduri

Perioada Martie 2009 – Mai 2010 
Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Șef punct de lucru la Pod  KM 66+715 pe DN 57 B și coordonatorul biroului tehnic din cadrul Agenției 3 
- Coordonarea  excuției podului mai sus menționat
- Coordonatorul biroului tehnic din cadrul Agenției 3 a CCCF Timișoara ( Bozovici),atribuțiuni :
       - Întocmirea proceselor verbale de lucrări 
       - Întocmirea documentație pentru plata lucrărilor din cadrul agenției
       - Efectuarea de măsurători privind lucrările executate
       -Calculul cantităților pentru toate categoriile de lucrări
       - Întocmirea graficelor privind lucrările executate și cele care au mai rămas de executat
       -Stabilirea necesarului de resurse pentru lucrările rămase de executat;
       - Întocmirea ordinelor de variație pentru lucrările care nu au fost cuprinse în documentație
       -Relație directă cu proiectantul în vederea rezolvării împreună a problemelor tehnice apărute;

Numele şi adresa angajatorului CCCF DRUMURI SI PODURI S.R.L.  TIMISOARA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Constucții drumuri și poduri

 
Perioada   Iunie 2008 - martie 2009 

 
Funcţia sau postul ocupat Inginer

Principalele activităţi şi responsabilităţi Șef punct de lucru pe etaj și acoperiș la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca ,Terminalul Plecări
- Urmărirea și Coordonarea lucrărilor de la stadiu de schelet metalic până aproape de finalizarea 
acestora (rigips, gresie)

Numele şi adresa angajatorului ASTALDI SpA  Cluj-Napoca
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Constucții civile si rutiere

Perioada Iunie 2005  -  Iunie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 



Principalele activităţi şi responsabilităţi Inginer în cadrul compartimentului Controlul costurilor. 
       - Efectuarea măsurătorilor privind lucrările executate lunar în șantier;
        - Întocmirea de situații comparative privind cantitățile puse în opera și cantitățile din documentație;
       - Întocmirea graficelor privind lucrările care au mai rămas de executat;
       
Șef punct de lucru  pe DN 66 Petroșani-Baru Mare contract C4R1
- Responsabil cu urmărirea lucrărilor efectuate de firmele subcontractoare (dpdv cantiativ și calitativ)
- Execuția de Podețe , lucrări de terasamente (Bandă a-III a și casetă), ziduri de gabioane, ziduri de 
sprijin de greutate fundații adâncite de parapet , șanțuri trapezoidale și dreptunghiulare 

Numele şi adresa angajatorului ASTALDI SpA  Baru – Mare  ( Italstrade SpA )
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Constucții civile si rutiere

Perioada Ianuarie 2004-Iunie 2005
Funcţia sau postul ocupat Administrator firma (șef punct de lucru )

Principalele activităţi şi responsabilităţi Am fost administratorul firmei Sc Excalibur SRL
Am avut un mic atelier de mobila si un magazin de desfacere in Judetul Sălaj.

Numele şi adresa angajatorului S.c. Excalibur Prodimpex SRL
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producție

Educaţie şi formare
Perioada IUNIE 2012 

Calificarea / diploma obţinută Autorizație Diriginte de șantier  3.1 Drumuri, Poduri ,Cai ferate și Piste de aviație
 6 Construcții  Tehnico Edilitare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

ISC Timișoara

Perioada 2012-2016
Calificarea / diploma obţinută Inginer Diplomat  Domeniul: construcții civile, specializarea: Cai Ferate, Drumuri și Poduri

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Tehnică Cluj Napoca

Perioada 2004-2006
Calificarea / diploma obţinută Master      Managementul sănătății și securității în muncă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Petroșani

Perioada 1999-2004
Calificarea / diploma obţinută Inginer Diplomat  Domeniul: construcții civile, specializarea: construcții miniere

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Petroșani

Perioada 1995-1999
Calificarea / diploma obţinută Absolvent 12 clase ( Operator calculator )

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Liceul de Informatică Petroșani

 Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Romana

Limba(i) străină(e) engleza
Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

engleza bun bun bun bun bun



Competente şi abilităţi sociale Comunicativ;
Receptiv la nou; 
Spirit de initiativa;

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a
calculatorului

Microsoft office ( Word, Excel, PowerPoint ); Coins , Autodesk  Design, Donseed

Permis(e) de conducere

                                      Activitate Politica

Categoria B

Am fost inscris in Ro100
M-am inscris in PLUS in Decembrie 2018
M-am implicat la nivel local (Bedford) si national (UK) pentru dezvoltarea PLUS.
Sunt membru ales prin vot in conducerea filialei D1 unde ma ocup de Recrutare.
Am participat de dezvoltarea diferitelor proiecte in cadrul filialei D1.


