Anexa 7.6.10

Curriculum Vitae

Informații personale
Nume

TODORAN SMARANDA MARIA

Adresă

Str. Țebei, nr. 27, ap.3, Cluj-Napoca, România, cod ăpoțtal 400305

Telefon

0728046501

Fax
E-mail

arh.smaranda.todoran@gmail.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

29 iulie 1979

Domeniu ocupațional învățământ superior – arhitectură; proiectare de arhitectură

Experiență profesională
Perioada
Numele şi adresa angajatorului

Din februarie 2016 – până în prezent
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - Facultatea de Arhitectură și
Urbanism Strada Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca, 400 114,
România Tel.: +40 264 401200, 401 248, Tel./Fax: +40 264 592
055; Website: http://fau.utcluj.ro, http://www.utcluj.ro

Tipul activităţii /sectorul de activitate

Învățământ superior /arhitectură

Funcţia sau postul ocupat

Șef lucrări (lector universitar)

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Proiectare de arhitectură V și VI - anul 3 de studiu și șefie de an (în
anul universitar 2018-2019)
Curs „Teorii și doctrine”, anul IV de studiu (în anul universitar 20182019)
Curs „Compoziție arhitecturală”, anul V de studiu (în anul universitar
2018-2019)
Din octombrie 2010 până în septembrie 2015
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Perioada
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - Facultatea de Arhitectură și
Urbanism Strada Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca, 400 114,
România Tel.: +40 264 401200, 401 248, Tel./Fax: +40 264 592
055; Website: http://fau.utcluj.ro, http://www.utcluj.ro
Învățământ superior /arhitectură

Tipul activităţii / sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Perioada
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii / sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii / sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii / sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii / sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului

Asistent universitar
Sinteze de proiectare, an 5 de studiu
Compoziție arhitecturallă lucrări, an 5 de studiu
Proiectare asistată pe calculator an 1 de studiu (în anii universitari
2012-2013 și 2013-2014)
Din octombrie 2006 până în septembrie 2010
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - Facultatea de Arhitectură și
Urbanism Strada Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca, 400 114,
România Tel.: +40 264 401200, 401 248, Tel./Fax: +40 264 592
055; Website: http://fau.utcluj.ro, http://www.utcluj.ro
Învățământ superior /arhitectură
Preparator universitar
Sinteze de proiectare, an 5 de studiu
Compoziție arhitecturallă lucrări, an 5 de studiu
Din iulie 2014 până în prezent
BiA Smaranda Todoran, Str. Țebei, nr. 27, ap.3, Cluj-Napoca,
400305, România, Tel.: +40 0728 046501;
Proiectare de arhitectură
Arhitect cu drept de semnătură
Proiectare de arhitectură și urbanism, amenajări interioare.
Din aprilie 2006 până în prezent
SC STUDIO AKS SRL, Str. Actorului, nr. 24, ap. 2, Cluj-Napoca,
400 441, România Tel. Mobil: +40 728 046 501; Website:
http://www.studioaks.ro
Proiectare de arhitectură și urbanism, amenajări interioare,
cercetare
Arhitect cu drept de semnătură, asociat
Proiectare de arhitectură și urbanism, amenajări interioare,
cercetare.
Din aprilie 2006 până în martie 2008
SC PROARTIS CONSTRUCT SRL, Str. Hațeg, nr. 10, bl. N2, ap.
10, Cluj-Napoca, 400305, România
Proiectare de arhitectură și urbanism, amenajări interioare
Arhitect stagiar
Proiectare de arhitectură și urbanism, amenajări interioare.
Din aprilie 2005 până în aprilie 2006
SC ARHIPRO SRL, Str. Iașilor, nr. 20, et. 2, Cluj-Napoca, 400416,
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România Tel./Fax: (40-264) 432 922; Website: http://www.arhip.ro
Tipul activităţii / sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii / sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii / sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii / sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Proiectare de arhitectură și urbanism, amenajări interioare
Arhitect stagiar
Proiectare de arhitectură și urbanism, amenajări interioare.
Din februarie 2004 până în octombrie 2004
Andrei Metulesco, Arhitect, 26 Avenue Prés Wilson, 75016 Paris,
Franta Tel.: (33)1 45747167 ; E-mail: metulesco-archi@wanadoo.fr
Proiectare de arhitectură
Desenator CAD
Proiectare de arhitectură, urmărire de șantier
Din decembrie 2002 până în februarie 2003
Philippe Russo, Arhitect DPLG, 10, rue Monge, 75005, Paris,
Franța; Acum: Russo Architectes, 43, rue Claude Bernard, 75005,
Paris, Franța Tel: (33)1 43293337; Fax: (33)1 3365139; Website:
http://www.russoarchitectes.com/actualites.php?id=116
Proiectare de arhitectură
Desenator CAD
Proiectare de arhitectură
Din decembrie 2002 până în mai 2004
Ecole Nationale Supérieure d'Architecturede Paris La Villette, 144
Avenue de Flandre, 75019 Paris, Franța, Tel: (33) 1 44 65 23 00 ,
Website: http://www.parislavillette.archi.fr/
Învățământ superior - arhitectură
Responsabil sala calculatoare, îndrumător
Proiectare asistată pe calculator (nivel an 4), utilizare software și
hardware

Educație și formare
Perioada
Calificare / diploma obținută

Domeniu de cercetare
Nume și tipul instituției de învățământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau

Din martie 2010 până în octombrie 2013
Doctor în arhitectură – Ordin M.E.N. nr.5581MD din 3 decembrie
2013 titlul tezei ”Vegetalul ca vehicul al memoriei în arhitectură.
Arhitectura, loc de întâlnire al memoriei cu elementul vegetal”,
susținută public în 25 octombrie 2013 conducător științific:
prof.em.dr.arh. Adriana Matei. Promovat cu calificativul ”foarte bine”
(echivalent ”excelent”)
Teoria arhitecturii – politici și teorii patrimoniale, memoria în
arhitectură
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – Școala Doctorală Strada
Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca, 400 114, România Tel.: +40
264 401200, 401 248, Tel./Fax: +40 264 592 055; Website:
http://www.utcluj.ro
Universitate de cercetare avansată și educație – conform
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internațională
Perioada
Calificare / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Nume și tipul instituției de învățământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională
Perioada
Calificare / diploma obținută

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Nume și tipul instituției de învățământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

Perioada
Calificare / diploma obținută

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Nume și tipul instituției de învățământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

Perioada
Calificare / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Nume și tipul instituției de învățământ /
furnizorului de formare

clasamentului Asociației Universitare Europene
Din octombrie 2006 până în noiembrie 2007
Certificat de absolvire – Departamentul pentru pregătirea
personalului didactic Nr. 239 din 14 februarie 2014. Promovat cu
nota ”10
Competențe pedagogice, conform reglementărilor legale în vigoare
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – Departamentul pentru
pregătirea personalului didactic Strada Memorandumului, nr. 28,
Cluj-Napoca, 400 114, România Tel.: +40 264 401200, 401 248,
Tel./Fax: +40 264 592 055; Website: http://www.utcluj.ro
Universitate de cercetare avansată și educație – conform
clasamentului Asociației Universitare Europene
Din octombrie 1998 până în februarie 2005
Diplomă de arhitect – titlul de arhitect diplomat, șef de promoție.
Promovat cu nota ”10” la lucrarea de dizertație și ”9,13” la proiectul
de diplomă
Bazele și sintezele proiectării în arhitectură și urbanism, design
interior, mobilier, istoria arhiecturii, teoria arhitecturii, elemente de
proiectare de construcții, rezistență, instalații, edilitare, desen.
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - Facultatea de Arhitectură și
Urbanism Strada Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca, 400 114,
România Tel.: +40 264 401200, 401 248, Tel./Fax: +40 264 592
055; Website: http://fau.utcluj.ro, http://www.utcluj.ro
Universitate de cercetare avansată și educație – conform
clasamentului Asociației Universitare Europene

Din octombrie 2002 până în decembrie 2005
DPLG, Diplomă de arhitect - titlul de arhitect diplomat conform
publicării în JORF n°19 du 23 janvier 2007 page 1307. Promovat cu
calificativul ”foarte bine” la lucrarea de licență
Bazele și sintezele proiectării în arhitectură și urbanism, design
interior, mobilier, istoria arhiecturii, teoria arhitecturii, elemente de
proiectare de construcții, rezistență, instalații, edilitare, desen.
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette, 144
Avenue de Flandre, 75019 Paris, Franța, Tel: (33) 1 44 65 23 00 ,
Website: http://www.parislavillette.archi.fr/
Membră a Communauté d’universités et établissements (COMUE)

Din septembrie 1994 până în iunie 1998
Diplomă de bacalaureat; Atestat profesional în profil real –
bilingv: interpret cu studii medii română–engleză. Promovat cu
media ”9,72”
Matematică, fizică, limba și literatura engleză.
Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, Strada Avram Iancu, nr. 33, ClujNapoca, 400083 Tel: (40) 264 59 29 51; Website:
http://www.sincaicj.ro
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Burse de studiu
Perioada
Calificare / diploma obținută

Domeniu de cercetare

Din aprilie 2011 până în noiembrie 2011
Mobilitate în cadrul programului „SIDOC – Studii doctorale în ştiinţe
inginereşti în scopul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere",
contract nr. POSDRU/88/1.5/S/60078, proiect co-finanțat de Fondul
Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvolatarea
Resurselor Umane 2007-2013
Teoria arhitecturii – politici și teorii patrimoniale, memoria în
arhitectură

Nume și tipul instituției de învățământ /
furnizorului de formare

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette –
Laborator de cercetare GERPHAU – UMR LAVUE - „Philosophie,
Architecture, Urbain”, 118-130 Avenue Jean Jaures, Paris, 75019,
Franța Tel: (33) 1 44 65 23 00 , Website:
http://www.gerphau.archi.fr/

Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

Partener al Laboratorului de excelență „Création, Arts et
Patrimoines” (CAP), coordonat de Universitatea Paris 1 PanthéonSorbonne – clasat la rangul 1 A+, Website: http://hicsa.univparis1.fr/page.php?r=3&id=436&lang=fr)

Perioada
Calificare / diploma obținută

Din octombrie 2001 până în iunie 2002
Mobilitate Erasmus / Socrates

Domeniu de cercetare

Bazele proiectării în arhitectură, filozofie, critica contemporaneității,
istoria artei, studiul și psihologia formei, istoria comparată a
Renașterii Italiene și Clasicismului Francez, călătorii de studiu în
Franța, Belgia, Italia

Nume și tipul instituției de învățământ /
furnizorului de formare

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette, 144
Avenue de Flandre, 75019 Paris, Franța, Tel: (33) 1 44 65 23 00 ,
Website: http://www.parislavillette.archi.fr/

Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

Membră a Communauté d’universités et établissements (COMUE)

Aptitudini și competențe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european(*)

Înțelegere
Ascultare

Vorbire

Scriere

Citire

Conversație

Discurs
oral

Exprimare
scrisă

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utiliz.
experimentat

Engleză

C1

Franceză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utiliz.
experimentat

Spaniolă

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utiliz.
elemen

Italiană

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utiliz.
elemen

(*) Common European Framework of Reference for Languages
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Aptitudini şi competenţe artistice
Aptitudini şi competenţe sociale

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Aptitudini şi competenţe tehnice

Permis de conducere

Desen și foto-colaje, aptitudini dezvoltate în urma absolvirii FAUUTC-N și ENSAPLV, precum și în timpul liber
Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută prin
experiența de studii în străinătate; Capacitatea de a lucra în echipă
obținută prin experiența de muncă în echipe de proiectare și
cercetare (peste 10 ani); Aptitudini pedagogice, obținute prin
experiența didactică în cadrul FAU-UTCN (8 ani) și în cadrul
ENSAPLV (2 ani); Capacitate de comunicare, obținută prin
participarea la workshop-uri.
Capacitatea de a coordona proiecte și echipe pluri-disciplinare,
obținută prin experiența de muncă în calitate de șef de proiect sau
manager de proiect în cadrul unei firme de arhitectură – SC
STUDIOAKS SRL(8 ani)
Excelent utilizator de-a lungul a peste 15 ani de utilizare a
programului de proiectare asistată pe calculator ArchiCAD; Bun
utilizator de-a lungul a peste 15 ani de utilizare a instrumentelor
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), OpenOffice; Cunoștințe
medii de aplicații de grafică pe calculator în programe precum
Artlantis, Photoshop.
Categoria B

Informații suplimentare La cerere, se pot furniza referințe pentru activitățile desfășurate.
Activitate de cercetare Publicații (vezi Anexa 1. Listă de lucrări)

2 cărți în calitate de autor unic, dintre care una în curs de publicare
4 cărți în calitate de co-autor
2 studii în volume colective
1 carte în calitate de editor coordonator
5 articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale
(BDI)
4 articole în lucrări ale unor conferințe, dintre care 2 în calitate de
co-autor 2 articole în reviste de specialitate neindexate
Participări la conferințe / workshopuri (vezi Anexa 2. Conferințe
/ workshopuri / expoziții)
7 participări cu lucrări științifice la conferințe naționale și
internaționale de specialitate sau interdisciplinare, dintre care 3 în
țară și 4 în străinătate
4 participări la workshopuri în calitate de membru al unei echipe
Participări în colective de cercetare și management editorial
(vezi Anexa 3. Contracte cercetare / parteneriate / management
editorial)
Membru în colectiv de cercetare în cadrul unui proiect european
Membru în colectiv de cercetare în cadrul unui contract național
Proiecte realizate (vezi Anexa 4. Proiecte de arhitectură și

Activitate de proiectare urbanism)

Premiu BATRA 2019 secțiunea locuințe individuale
Numeroase proiecte de arhitectură și design interior de anvergură
locală, în calitate de autor principal sau co-autor
2 proiecte de urbanism de anvergură locală, în calitate de co-autor
1 proiect de urbanism (regenerare urbană) de anvergură națională,
în calitate de co-autor
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Organizații profesionale /
Afilieri
Perioada
Numele și adresa organizației
profesionale

Calitatea

Din iulie 2010 până în prezent
OAR : Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială
Transilvania Bd. Eroilor, nr. 22, cod poștal 400129, Cluj-Napoca,
România Tel: (40) 728 33 01 40 Website: http://www.oar.org;
http://www.oartransilvania.ro
Membru – arhitect cu drept de semnătură (TBN - 5159)

Anexe Anexa 1. Listă de lucrări
Anexa 2. Conferințe / workshopuri / expoziții
Anexa 3. Contracte cercetare / parteneriate / management
editorial
Anexa 4. Proiecte de arhitectură și urbanism, premii

Aprilie, 2021
șef lucr. dr. arh. Smaranda Maria Todoran
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