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Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Din octombrie 2008 până în februarie 2009
Arhitect
-Generarea de noi idei pentru proiecte și realizarea schițelor de concept.
-Realizarea proiectelor pentru toate fazele: studiu de fezabilitate, proiect pentru autorizație de
construire, proiect tehnic, detalii de execuție.
-Întocmirea documentațiilor de arhitectura și a dosarelor pentru obținerea avizelor și a autorizației de
construcție.
-Coordonarea diferitelor faze de proiectare în cadrul proiectelor rezidenţiale.
-Am realizat proiecte pentru investiţii de anvergura: centre comerciale (Mall Constanta, Brico Store
Ploieşti, Brico Store București, Cora Pantelimon), cladiri de birouri ( Complex Apaca), complexe
rezidenţiale (Ansamblul Del Sole Constanta).
Alter Ego Concept SRL, Bvd. Vasile Milea, nr.6, București
Arhitectura și Planificare Urbană
Din aprilie 2006 până în mai 2007
Junior arhitect
- Proiectare de arhitectură pornind de la faza de concept pană la proiect de autorizaţie de construire
și proiect de detalii de execuţie.
- Transpunerea în format digital a schiţelor făcute de proiectant, inginer.
- Executarea 3d-urilor si realizarea imaginiilor digitale ale viitoarelor construcţii.
- Prezentarea soluțiilor propuse și relaționarea cu clientul în mod profesionist.
- Întocmirea documentaţiilor pentru avize și a dosarelor pentru obţinerea autorizaţiei de construire.
- Redesenare și modificare de planuri, faţade; desenarea secţiunilor cu detalii, cote și denumiri
ale materialelor folosite, cotarea planurilor și aranjarea lor pentru faza finală.
- Urmarire de santier și realizarea releveelor.
- Amenajarea unor spaţii interioare

-Am realizat proiecte rezidenţiale și proiecte pentru cladiri de birouri.
Numele şi adresa angajatorului Complet Soft SRL
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare de arhitectură
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Din octombrie 2009 până în prezent
Doctor

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Discipline generale
-Metode de cercetare
-Modernism și modernitate
-Introducere în arta fotografiei
-Estetica și teoria reprezentării
-Teoria spațiului și filosofia locuirii
-Identitate culturală
-Redactare de text și argumentare
-Design-ul spațiului
Discipline profesionale
-Invațarea și aplicarea metodelor de cercetare specifice tezei de doctorat
-Invațarea și aplicarea modelelor de redactare de text, argumentare, precum și a sistemelor de
referențiere.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, Scoala Doctorală: ”Spațiu, Imagine, Text,
Teritoriu”
Str. Academiei, nr. 18-20, 010014, București, România

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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Din octombrie 2003 până în iulie 2009
Arhitect , Diplomă de arhitect
Discipline generale
-Proiectare de arhitectura
-Proiectare de urbanism
-Proiect restaurare
-Managementul proiectării
-Eficiența economică și socială a investițiilor
-Teoria cercetării
-Arhitectura spațiului interior
-Protecția patrimoniului(noțiuni de conservare)
-Concept-limbaj-discurs
-Structuri zidărie și beton armat
-Instalații-echipare
-Modelare 3D
-Introducere în grafica PC-ului
Discipline profesionale
-Învațarea și aplicarea metodelor de proiectare în arhitectura
-Practică profesională în birouri de arhitectură
-Urmărire de șantier în cadrul practicii profesionale
-Proiect tehnologie arhitecturală
-Proiectarea structurilor de rezistență
Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, Scoală Doctorală ”Spațiu, Imagine, Text,
Teritoriu”
Str. Academiei, nr. 18-20, 010014, București, România
Din septembrie 2007 până în iulie 2008
Grant de studiu Erasmus/Socrates
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Limba(i) maternă(e)

Discipline generale
-Antropologie culturală
-Laborator de restaurarea a monumentelor
-Laborator de urbanism
Discipline profesionale
-Proiectare și executarea machetelor de arhitectură
Universita degli Studi din Palermo, Facultatea de Arhitectură

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

B2

Utilizator
independent

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Italiană

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

Spaniolă

A2

Utilizator
elementrar

A2

Utilizator
elementrar

A1

Utilizator
elementrar

A1

Utilizator
elementrar

A1

Utilizator
elementrar

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere
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Abilitaţi de comunicare interpersonală și lucru în echipă dobândite în urma proiectelor educaționale
realizate în echipă dar și a celor realizate în cadrul practicii profesionale în birouri de proiectare.
Experienţă în adaptarea la medii multiculturale dobândită în urma participării la schemele de mobilitate
UE.
Am coordonat diferite faze de proiectare in cadrul proiectelor rezidenţiale. Coordonarea a implicat
alocarea de sarcini, verficarea tehică, monitorizarea respectării termenelor.
Capacitatea de a realiza proiecte pentru toate fazele de proiectare de arhitectură: studiu de
fezabilitate, proiect pentru autorizație de construire, proiect tehnic, detalii de execuție. Ușurință în
realizarea schițelor de concept și în luarea deciziilor cu privire la soluțiile optime. Înțelegerea și
folosirea informațiilor conținute în studiile de teren și expertize precum si analizarea datelor tehnice
primite de la client.
Întocmirea documentațiilor de arhitectura și a dosarelor pentru obținerea avizelor și a autorizației de
construire.
Găsirea soluțiilor pentru problemele ce intervin în cadrul unui proiect.
O foarte bună cunoaștere a aplicaţiilor autocad 2d si 3d, photoshop CS4, 3d studio max, corel draw,
microsoft office. Aceste competențe au fost dobândite atât în urma realizării proiectelor școlare cât și în
urma utilizării acestor programe în practia profesională de proiectare din cadrul birourilor de arhitectură.
Desen, creativitate și viziune în spațiu. Aceste aptitudini au fost dobândite în urma obsolvirii Liceului
de Artă ”Marin Sorescu”, Craiova, Secția Design, dar și în urma absolvirii Facultății de Arhitectură din
cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, București.
Disponibilitate pentru deplasări în țară și străinătate.
Categoria B
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