CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE

Nume
Nume purtat anterior
E-mail

RACIU SABIN DUSKO
----------------sabin.raciu@ro.plus

Naţionalitate

Română

Data naşterii
Locul nasterii

09.04.1976
TIMISOARA

EXPERIENŢĂ DE MUNCĂ
• Perioada (de la-până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupaţia sau poziţia deţinute
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

01.02.2000 - 01.02.2012
S.C. “SDR PROJECT” S.R.L.
Proiectare de arhitectură şi urbanism
Arhitect, asociat
Management, proiectare arhitectura si urbanism, urmarire a executiei

• Perioada (de la-până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupaţia sau poziţia deţinute
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

01.03.2005 - prezent
S.C. “FABRICA DE PROIECTE” S.R.L.
Proiectare de arhitectură şi urbanism
Arhitect, asociat
Management, proiectare arhitectura si urbanism, urmarire a executiei

• Perioada (de la-până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupaţia sau poziţia deţinute
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

01.06.1996 - 01.06.2000
S.C. “RADOTIM CONSTRUCT” S.R.L.
Proiectare de arhitectură şi executii constructii
Desenator tehnic
Proiectare, desen tehnic, urmarire a executiei

• Perioada (de la-până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupaţia sau poziţia deţinute
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

01.07.2000 - 01.02.2004
S.C. “RADOTIM CONSTRUCT” S.R.L.
Proiectare de arhitectură şi executii constructii
Arhitect
Proiectare, desen tehnic, urmarire a executiei

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada (de la-până la)
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate
• Perioada (de la-până la)
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate
• Diploma sau certificatul obţinute
• Perioada (de la-până la)
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare

LIMBA MATERNĂ
ALTE LIMBI
• Citit
• Scris
• Vorbit

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE
Abilitatea de a lucra şi coabita împreună
cu alte persoane, în medii multiculturale,
în situaţii în care comunicarea şi munca
în echipă sunt elemente esenţiale ( ex: în
activităţi culturale, sport) etc.

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZAŢIONALE
Abilităţi de coordonare şi administrare
(oameni, proiecte, bugete) la serviciu, în
activităţi voluntare (ex: cultură şi sport),
acasă etc.

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

2000 - 2001
Universitatea Politehnica Timişoara – Facultatea de Constructii şi Arhitectură
Departamentul Arhitectură
Studii Aprofundate – Interventii in situri istorice
1994 - 2000
Universitatea Politehnica Timisoara – Facultatea de Constructii şi Arhitectură
Departamentul Arhitectură
Arhitectură
Diploma de arhitect – Nr. 50730 din 20.06.2001
1990 - 1994
Liceul de Arte Plastice Timişoara
Profil forme ambientale si arhitecturale
Atestat Profesional
Diploma de bacalaureat
Română

Engleză, franceză, germana, sârbă,
Engleză, franceză, germană, sârbă
Engleză, sârbă, germană
August 1997 – Februarie 1998 – Participant la proiectul “Casele care mor”,
sponsorizat de Fundaţia pentru o societate deschisă, cu expoziţii la Muzeul Satului din
Bucureşti, Galeria First din Timişoara şi în diverse locatii din Austria.
Decembrie 1999 – Iunie 2000 Proiect de diploma efectuat la Venetia, Italia
“Restaurarea, consolidarea şi refuncţionalizarea Centrului Cultural Român din Veneţia”
Cunoştiinţe de desen tehnic şi liber – cunoştiinţe acumulate pe parcusul studiilor si
prin informare particulară
Participare la diverse excursii de studii in ţară şi străinatate
Membru al comunitatii locale RO100 Timisoara din februarie 2018, participant activ la
diverse actiuni de voluntariat
Am dobândit la diversele locuri de activitate competenţa de conducere in diverse tipuri
de proiecte si in gestionarea diverselor probleme legate de acestea (de la bugete pana la
modificare/clarificare detalii in cadrul executiei)
În prezent sunt unul dintre cei doi manageri asociati ai unui colectiv de proiectare
format din 5 persoane (arhitecti-urbanisti, ingineri, tehnicieni)
Membru al Ordinului Arhitectilor din Romania de la infiintarea acestuia, iar din
12.09.2018 membru in Consiliul Teritorial al Filialei Timis a OAR si vicepresedinte al Filialei
pentru Parteneriate si Relatia cu Membrii
Din 06.01.2019, membru al Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (+PLUS), cu rol
de coordonator regional pentru Regiunea VEST și membru în Consiliul Național PLUS
Operare computer (PC: Word, Excel, Office, Autocad, Archicad, Photoshop, Corel sau
similare macOS)

În lucrul cu computerul, cu diferite tipuri
de echipamente, utilaje etc.

PERMIS DE CONDUCERE

Categoria B din aprilie 2001 - Timişoara

