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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

 
 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume SAUCIUC CLAUDIU NARCIS 
Adresă Iasi, str.Iarmaroc nr.21 

Telefoane 0729-290975, 0745-460656   
E-mailuri sauciuc_klaus@yahoo.com 

  

Naţionalitate romana 
  

Data naşterii 02.09.1974 
  

Sex 
Starea civila 

 
 
 
 

 
 
                                     

M 
casatorit,  2 copii 
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Experienţa profesională 

 
 
 
 

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. (rubrică facultativă, vzi instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat 
 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

 
 
 
 
 
 
 

Perioada 
     

200Menţionaţi separat fiecare experienţă profesinală releantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresangajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

 
 

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile 

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
 

 

 
2011 -prezent 
Membru C.A. _ S.C. SALUBRIS  S. A. 
2018 – prezent 
Membru C.A. – Colegiul I.C. Stefanescu 
2018 – prezent 
Reprezentant al Municipiului Iasi in A.G.A. – Servicii Publice Iasi 
 
Martie 2006 – prezent 
Manager 
 CENTRUL MEDICAL SF. NICOLAE S.R.L. , IASI 
Cabinete medicale, laborator analize, medicina muncii 

 
 

nov. 2000 – februarie 2006 

Manager 

administrare retea calculatoare, vanzari calculatoare 
   S.C. ACUM S.R.L., IASI 
Vanzari calculatoare, retea internet, sala jocuri 

 
 

 

oct. 1999 – sept. 2000 
 
Merceolog 

 
S.C. PROTI GRUP S.R.L. 
Fabrica de mobila, vanzari prin retea de magazine proprii 
 
 
 
 
 

 

 

 

04. 1998 – 12. 1998 

inginer 

 

S.C. ELYTIS S.R.L. 

reclame publicitare 
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Educaţie şi formare 
 

 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

invătământ / furnizorului de formare 
 
 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

nvăământ / furnizorului de formare 
 
 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de Invătământ 

/ furnizorului de formare 
 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de nvăământ 

/ furnizorului de formare 
 

 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de nvăământ 

/ furnizorului de formare 
 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de nvăământ 

/ furnizorului de formare 
 

 
 

2010 -2011 
 

Curs postuniversitar de perfectionare  
OPTOMETRIE I, OPTOMETRIE II 
optometrist 
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, Fac. de Inginerie Mecanica si 

Mecatronica; 
 

 
2005 – 2008 
 
diploma de licenta  
 
Facultatea de Psihologie, secţia Psihologie,  

Universitatea " Petre Andrei " IASI 
 
 

mai – august 2004 

 

bursa „Nicolae Titulescu” 

prima promoţie bursa de studiu acordată de Guvernul României şi Ministerul Integrării 

Europene –domeniul de studiu – Managementul Proiectelor, 

HTW des Saarlanden, Saarbrucken , Germania. 

 

 

 

   

2003-2004 

 

Curs postuniversitar  

“Managementul structurilor de afaceri inovativ tehnologice”, 

 

 Univ.Tehnică “Gh.Asachi” Iaşi, finantare Phare 
 
15 mai – 15 august 2002 

bursa de studiu in Germania, program de finanţare Socrates  

pregatire a temei de doctorat 

HTW des Saarlanden, Saarbrucken,Germania  

 

1997- 1999  

 

   Diploma de licenta 

   Specialitatea: Autovehicule Rutiere 

    Facultatea de Mecanică - Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Iaşi  

 
 
 

1997 – 1998, Curs postuniversitar, Tehnologia  Finisării Suprafeţelor 
1992 – 1997 

 

Diploma de licenta 

Facultatea de Construcţii Maşini – Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi   

Specialitatea:  Tehnologia Construcţiilor de Maşini ,  

bursier.   

       

 
1988 – 1992 
Diploma bacalaureat,  Liceul de transporturi “Cuza-Vodă” Iaşi 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

- 1997  -  Certificat de atestare a pregătirii pedagogice 

- permis de conducere – categoriile: B  (1993),  C, E. (1999) 

 
  

Limba maternă 
 

română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Germana  
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator elementar 

                                               
Engleza 

  

 

B2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator  
elementar 

B2 
Utilizator 

experimentat 

                         Franceza  
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

independent 
 

Utilizator 
elementar 

 
Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator elementar 

  
   

Utilizator 
experimentat 

     
Utilizator 

experimentat 

  
 

Utilizator 
elementar 

 
Utilizator 

independent 
 

Utilizator  
elementar 

   
Utilizator  

elementar 

  
 

Utilizator 
elementar 

 
Utilizator 

independent 
 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 
elementar 

 Utilizator elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale -  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- abilitate de organizare; 

- o mare capacitate de muncă şi de adaptare la diferite situaţii;   

- finalizez sarcinile stabilite şi mă adaptez cu usurinta la lucrul sub presiune 
  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 

- operare PC ( AutoCAD 14, MathCAD, Auto Mechanical Desktop ,Word,                                                                                                                                

                         Excel, CorelDraw ); 
- administrare si realizare de retele P.C 

- asamblare calculatoare si instalare de programe; 
-  

  

  
  

  

  
  

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

